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Sprawa likwidacji
mienia niemieckiego
sprawą czysto finansową?
Człowiek bezstronny, czytając w ostatnich dniach prasę „sanacyjną“,
dziwnych doznaje wrażeń, jakobyśmy
żyli w okresie wojny i pokoju równo
cześnie. Z łamów prasy wspomnianej
grzmią hasła wojny — z wlasnem spo
łeczeństwem, a zarazem wywiesza się
biały sztandar pokoju — z Niemcami.
Ileż nienawiści w stosunku do wszyst
kich Polaków, którzy mają odwagę nie
iść na usługi systemu, uważanego przez
siebie za szkodliwy dla narodu i pań
stwa; ileż pobłażania dla Niemców i ra
dości z powodu porozumienia z nimi.
Możnaby na ten temat krwawą napisać
satyrę, gdyby to nie było za bardzo bo
lesne ...
Zostawiając dziś na uboczu owo
wojowanie z wlasnem społeczeństwem,
zapytajmy, co wróży nam biały sztan
dar pokoju ż Niemcami, — zapytajmy,
czy uzasadnioną jest radość z powodu
warszawskiego porozumienia polskoniemieckiego. Oczywiście chodzi nam
o ocenę sprawy ze stanowiska interesów
polskich, bo, że w Berlinie ma się po
wód do triumfu z umowy likwidacyj
nej, rozumiemy, ale to właśnie budzi
zgóry podejrzliwość w stosunku do umowy.
Nie mamy oczywiście nic przeciwko
wzajemnemu zrzeczeniu się Polski i
Niemiec pretensyj finansowych jedne
go państwa i jego obywateli w stosun
ku do drugiego. To wzajemne zrze
czenie się jest objęte zaleceniem
planu Younga. Ale rząd polski ze swej
strony zrezygnował nietylko z roszczeń
natury finansowej w myśl planu
Younga, lecz — jak już o tern donosi
liśmy — zrezygnował i z uprawnień
politycznych, przyznanych Pol
sce traktatem wersalskim, zgodzi! się
bowiem na zaprzestanie dalszej likwi
dacji mienia niemieckiego w Polsce;
ponadto rząd polski zobowiązał się do
browolnie do niekorzystania z przysłu
gującego mu prawa odkupu odnośnie
do osad rentowych w wypadkach dzie
dziczenia przez spadkobierców pierw
szego i drugiego stopnia, nie mówiąc
już o innych koncesjach.
Zrzeczenie się dalszej likwidacji
mienia niemieckiego w Polsce uzasad
niają obrońcy tej polityki argumen
tem. że podobno zniesienie wzajemnych
roszczeń wypada w umowie finanso
wo na korzyść Polski. Ale pytamy,
czyż sprawę likwidacji mienia nie
mieckiego w Polsce, sprawę, leżącą w
najżywotniejszym
interesie naszym
narodowym i państwowym
można załatwiać w płaszczyźnie czysto
finansowej?
Finansowy argument przemawiał w
czasie przedwojennym na korzyść tych,
co sprzedawali ziemię polską w obce ręce; a jednak cała zdrowa opinja pu
bliczna argument ten odtrącała. Cho
ciaż wówczas chodziło o egoistyczną ko
pyść materjalną jednostki, a dzisiaj
lw°lennicy umowy warszawskiej mają
na myśli korzyść finansową skarbu
Państwa, nie możemy zgoła platformy
zysto finansowej uznać za właściwą
aszczyznę do oceny umowy, w której
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Zjazd i uchwała rady naczelnej
Stronnictwa Narodowego
Warszawa, 4 listopada. (Tel. wl.)
Dzisiejszy „Kurjer Warszawski“ podaje
przebieg zjazdu rady naczelnej Stron
nictwa Narodowego, który się odbył w
Warszawie wczorajszej niedzieli z udzialem 120 osób z wszystkich stron
kraju.
Na posiedzeniu porannem, prezes ra
dy i zarządu, p. Joachim Bartoszewicz,
po uczczeniu pamięci zmarłych ś. p. Ja
na Harusewicza i ś p. Józefa Kamińskiego i powołaniu do stołu prezydial
nego R. Dmowskiego, prez. Głąbińskiego, prez. Rybarskiego, marsz. Trąmpczyńskiego, sen. Seydy i p. Szebekówny.
wygłosił przemówienie o ogólnych za
daniach Stronnictwa Narodowego w
dzisiejszem życiu państwa. Następnie
składali sprawozdania sekretarz gene
ralny pos. Wierczak (organizacja) oraz
przewodniczący sekcyj; Kozłowski (sa
morządowa). Kwasieborski (organizacyj społecznych miejskich). Fijałkow
ski (rolna), Holder - Eggerowa (kobie
ca), Kornecki
(oświatowa), poczem
przedstawiono sprawozdanie finansowe
i komisji rewizyjnej. Zarządowi udzie
lono jednomyślnie absolutorium i uznanie.
Na posiedzeniu popołudniowem wy
głosił pos. Rybarski sprawozdanie poli
tyczne. Po dłuższej dyskusji powzięto
jednomyślnie następującą uchwałę:
„Rada naczelna Stronnictwa Naro
dowego po wysłuchaniu sprawozdania
zarządu głównego Stronnictwa i Klubu
Parlamentarnego
wyraża
władzom
Stronnictwa swe pełne zaufanie.
„Stwierdzając bardzo trudne poło
żenie państwa, rada naczelna kładzie
szczególny nacisk na następujące naj
pilniejsze zadania i obowiązki:
„W dziedzinie życia duchowe
go narodu: obrona wiary i stanowiska
Kościoła Katolickiego w państwie prze
ciw naporowi, podważającemu obecnie
w spotęgowanej mierze religję na
wszystkich polach.
„W dziedzinie gospodarczof i n a n s o w e j: przywrócenie równo
wagi, zachwianej przez przerost gospo

darstwa państwowego kosztem sił go
spodarczych społeczeństwa, paraliżo
wanych przez nadmierny fiskalizm i
przez zlą gospodarkę wielu przedsię
biorstw państwowych: naprawa w jaknajkrótszym
czasie katastrofalnego
wprost położenia rolnictwa, wywołane
go w znacznej mierze przez wadliwą po
litykę rolną rządu.
„W dziedzinie politycznej: sta
nowcze przeciwstawienie się polityce
rezygnacji z najistotniejszych praw i
wartości narodowo - państwowych, za
gwarantowanych Polsce traktatem wer
salskim. Polityka polska nie może
biernie patrzeć na osłabienie bezpie
czeństwa na gruncie międzynarodo
wym. Polsce nie wolno otworzyć wrót
państwa osiedlaniu się u nas obywateli
niemieckich, pionierów
niemieckiej
myśli odwetowej
„Wytężyć należy siły, celem jaknajszybszej i jaknaskuteczniejszej zmiany
stosunków na kresach wschodnich, wy
tworzonych przez politykę, zgubną dla
podstawowych interesów narodu i pań
stwa.
„Nakazem państwowego instynktu
samozachowawczego jest walka w obro
nie porządku prawnego w państwie
którego naruszanie wprowadza rozstrój
w życie społeczeństwa, zagraża mu je
szcze większym zamętem podważa po
wagę państwa na zewnątrz i. demora
lizując ludność przygotowuje na przy
szłość stosunki, w których rządzenie
państwem będzie niezmiernie trudne
Walka o usunięcie tego zła jest warun
kiem istotnej naprawy naszego ustro
ju“.
Oprócz tej uchwały zasadniczej rada
naczelna przyjęła jeszcze następującą
rezolucję:
„W związku z ostatniemi wydarze
niami rada naczelna, stwierdzając, że
przeciwstawienie
się
zarządzeniom
marszałka Sejmu, przedstawiciela jed
nej z naczelnych władz państwa i znie
ważenie jego osoby obniża powagę pań
stwa na zewnątrz i wewnątrz i przyno
si szkodę państwu, — potępia te akty,
niezależnie od swojego politycznego
stosunku do marszałka Sejmu“.

W naprężonej sytuacji
Konferencja na lamku
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). — nocy, a dotyczyła aktualnych zagad
Późnym wieczorem odbyła się na zam nień państwowych, zwłaszcza Sejmu
ku konferencja, w której wzięli udział Po naradzie tej kola polityczne ocze
marsz. Piłsudski i premjer Świtalski kuję, posunięć rozwiązujących i wy
Zakończyła się ona po 11 godzinie w jaśniająćych sytuację.
(w)
Komunikaty sekretarjatu marsza łka Sejmu
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). — konferencję o godz. 12-tej w południe
Prasa warszawska ogłasza następujący na niedzielę, 3. listopada. Wczoraj o
oficjalny komunikat sekretarjatu mar godz. 10,30 marsz. Daszyński przesłał p.
szałka Sejmu:
Prezydentowi Rzpltej list, w którym do
„W sobotę, dnia 2. lipstopada, Pan nosi, że po przeczytaniu w porannych
Prezydent Rzpltej zaprosił marszałka gazetach rządowych relacji p. ministra
Sejmu, p. Ignacego Daszyńskiego, na
(Ciąg dalszy na str. 3).
Polska rezygnuje z przyznanego jej
traktatem wersalskim narodowo - po
litycznego, a nie tylko finansowego
prawa zlikwidowania odnośnego mie
nia niemieckiego w Polsce.
W dziwną postawieni zostaliśmy sy
tuację: nacjonaliści niemieccy zmierza
ją do obalenia wogóle planu Younga:
rząd angielski uchwalił nie zwracać
Niemcom t. zw. nadwyżek likwidacyj
nych; w francuskiej Izbie Deputowa
nych ci posłowie centrowo - prawicowi,
którzy obalili rząd Brianda. uzależnia
ją swe zaufanie dla sympatycznego im
skądinąd nądu p. T&rdieu od uzyska
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gospodarczego 1 giełdowego dr. Marjan Chełmikowski, wiadomości
za ogłoszenia i reklamy Antoni Leśniewicz, wszyscy w Poznaniu.

nia dostatecznego wyjaśnienia w spra
wie likwidacji mienia niemieckiego; a
rząd polski pospieszył się z rezygnacją
z dalszej likwidacji mienia niemieckie
go, chociaż to narodowo - polityczne
zrzeczenie się przekracza zupełnie gra
nice zaleceń planu Younga. A teraz
ma przyjść kolej na przyznanie w trak
tacie handlowym obywatelom niemiec
kim w poważnym zakresie prawa osie
dlania się w Polsce, nie wyłączając jej
ziem zachodnich.
Społeczeństwo musi w tych spra
wach zabrać głos

Redaktor naczelny: Dr. Marjan Seyda
Rok XXIV

Rząd p. Tardieu
P. Andrzej Tardieu, z lewego cen
trum, b. współpracownik Clemenceau
z czasu wojny i układów o pokój, utworzył pierwszy swój gabinet. Kan
dydatura jego narzucała się od pier
wszej chwili przesilenia, które jednak
musiało przejść przez różne perypetje. Najpierw próbował utworzyć rząd
ściśle lewicowy wódz radykałów, p.
Daladier. Misja jego nie udała się
wskutek oporu socjalistów, z którymi
nie chciało współpracować centrum.
Zamiar utworzenia rządu tylko z cen
trum i radykałów nie udał się panu
Daladier również wskutek zatargu z
p. Briandem, który chciał do rządu
wciągnąć prawe skrzydło centrum z
p. Maginot.
Koncepcję p. Brianda chciał zre
alizować sen. Clementel, umiarkowa
ny radykał. Natrafił jednak na opór
przywódcy swego stronnictwa p. Da
ladier, który, rozgoryczony wlasnem
niepowodzeniem, nie chciał ułatwić
roboty innym. Ostatecznie zażądał
Daladier teki spraw wewnętrznych.
Na to nie chciały się zgodzić ugrupo
wania centrowe.
Wówczas przyszła kolej na p. Tar
dieu. Przeciw jego gabinetowi opowie
dzieli się jednak radykałowie, którzy
tem samem pozostali w opozycji. Rząd
p. Tardieu, który był przez dwa lata
ministrem robót publicznych, a przez
rok ministrem spraw wewnętrznych
w gabinetach Poincarćgo i Brianda,
opiera się na tej samej większości, co
rządy poprzednie. Jest to większość
centrowo-prawicowa. Odłamy lewicu
jące z centrum są wszakże stosunko
wo znacznie silniej reprezentowane
od ugrupowań prawicowych. Wcho
dzi do rządu nawet kilka radykałów,
lecz z Senatu, gdzie władza p. Dala
dier nie jest przemożna.
Są jednak pewne zmiany. Jedna
korzystna. Ustąpił z rządu minister
wojny, lewicowiec, p. Pafnlevé, któ
rego zastąpił dotychczasowy minister
kolonij p. Maginot, znany z niedaw
nych wystąpień w sprawie Nadrenji
i z zaalarmowania kraju z powodu
braku fortyfikacyj na granicy nie
mieckiej.
Przedstawiciela prawicowej grupy
p. Marin, ministra handlu p. Bonnefous, którego witaliśmy niedawno w
Poznaniu, zastąpił w rządzie p. Pernot,
przeciwnik zdecydowanej taktyki pana
Marin i zwolennik polityki „likwida
cji wojny“, którą kontynuować będzie
p. Briand.
Należy stwierdzić, że nazwisko p.
Brianda powtarzało się we wszystkich
konbinacjach, jakie wysunięto w cza
sie przesilenia. Świadczy to o popar
ciu, jakie on posiada, lecz zarazem
nie rozwiązuje zagadnień, jakie wysu
nął kryzys. Okazuje się, że we Francji
może rządzić tylko większość prawicowo-centrowa. Lecz musi być ona
zwarta. Usunięcie się z niej 50 posłów
z powodu polityki zagranicznej, oba
liło rząd p. Brianda. By większość utrzymać, trzebo tych opornych posłów
w niej zachować.
Otóż posłowie ci wydali świeżo ko
munikat,, że mimo całej sympatji dla
p. Tardieu głosować będą przeciw nie
mu, o ile nie otrzymają dostatecznych
wyjaśnień w sprawie ewakuacji Nad
renji, Banku Międzynarodowego, roko
wań o zagłębie Saary i w sprawie
likwidacji mienia niemieckiego.
Ta ostatnia sprawa jest, więc aktu
alna również we Francji, gdzie wywo
łuje poważny opór. Przesilenie rządo
we zostało rozwiązane, ale nic 'ostały
narazie rozwiązane doniosłe zagad
nienia polityki zagraniczne, które
kryzys wywołały.
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Demonstracyjna ofensywa
Niezwykle okoliczności, jakie roze
grały się około niedoszłego do skutku
pierwszego posiedzenia nowej sesji
budżetowej obecnego Sejmu potwier
dziły w sposób bardzo wymowny nie
jednokrotnie wyrażane przez nas spo
strzeżenia na temat taktyki politycznej
obozu „sanacyjnego", taktyka ta jest
kopjowana wiernie na zasadach i do
świadczeniach wojennych, na których
kierownicy tego obozu znają się nieco
lepiej, niż na sztuce rządzenia pań
stwem.
W taktyce wojennej znana jest od
najdawniejszych czasów pozorna czyli
demonstracyjna ofensywa, polegająca
na wprowadzeniu w błąd przeciwnika
i związaniu jego sil w takim punkcie,
gdzie w rzeczywistości niema się moż
ności, a nawet ochoty przeprowadzania
prawdziwej rozgrywki. Robi się to w
tym celu, aby albo dokonać istotnego
uderzenia na innym odcinku, albo —
najczęściej — aby tym sposobem ulżyć
swym siłom, zagrożonym przez prze
ciwnika w innej części frontu.
Otwarcie obecnej sesji sejmowej by
ło poprzedzone energiczną wstępną
kampanją na temat, czem Sejm w cią
gu nadchodzących 5 miesięcy powinien
— i to wyłącznie — się zająć. Progra
mowi temu miały być poświęcone nie
doszłe konferencje pp Świtalskiego i
Sławka z przedstawicielami stronnictw
politycznych — pisze o tern nieustan
nie prasa prorządowa. mówią rezolu
cje liczniejszych nieco w ostatnich cza
sach zgromadzeń poselskich Bezpartyj
nego Bloku.
W ciągu pamiętnego dnia 31. paź
dziernika posłowie tego stronnictwa w
rozmowach z przedstawicielami prasy
oświadczyli zupełnie wyraźnie, że Sejm
powinien wyłącznie zająć się budżetem
i rewizją konstytucji, odkładając „czcze
gadaniny" na inne czasy. Prasa sto
łeczna doniosła nawet, że na ten wła
śnie temat miał przemawiać w Sejmie
min Piłsudski, jako zastępca w samą
porę^ chorego premjera.
Nikt nie przeczy, że Sejm musi za
jąć się budżetem i powinien go w prze
pisanym terminie uchwalić. Niema
również dyskusji co do tego, że skoro
ten Sejm już z brzmienia konstytucji
marcowej jest przeznaczony do prze
prowadzenia jej rewizji, i skoro otwie
rające jego kadencję orędzie Prezyden
ta Rzeczypospolitej wyraźnie na to za
danie wskazało, — to Sejm ten musi
podjąć próby w tym kierunku, jakkol
wiek układ sił nie wróży żadnemu ze
zgłoszonych projektów szans pełnego
powodzenia.
Natomiast nie można się zgodzić z
tern, że Sejm poza temi dwiema spra
wami nie powinien zajmować się niczem innem. Wszelkie rządzenie pań
stwem i zależny odeń los narodu skla
da się z dwóch czynników: prawa, na
którem to rządzenie powinno się opie
rać. i praktyki czyli gospodarki rządu
w najogólniejszem tego słowa znacze
niu
Wiedzą wszyscy, że na nic się zda
najlepsze prawo, gdy albo nie jest ono

szanowane, albo jest źle wykonywane
przez nieodpowiednich ludzi Stąd też
Sejm, jako przedstawicielstwo narodu,
ma nietylko moc i obowiązek stanowie
nia ustaw, ale także prawo kontroli
nad sposobem ich wykonywania. Cóż
np pomoże oszczędny budżet, gdy rząd
go przekróczy o pól miljarda? Lub
czem np będzie najlepsza konstytucja,
gdy państwem rządzić będą ludzie
wyznający zasadę, że dobro państwa w
ich subjektywnem pojęciu stoi ponad
prawem?
Los wszystkich, bez wyjątku, pracu
jących warstw ludności jest niesłycha
nie ciężki, położenie gospodarcze pań
stwa jest nader trudne. Czy wystarczy
tutaj uchwalić budżet, a nawpt konsty
tucję?
Nie! Budżet jest rachunkowym pla
nem gospodarki państwowej, opartej
na pewnych podstawach. Póki podsta
wy te nie ulegają zmianie budżet musi
być tak wysoki, aby zaspokoił wydatki
z podstaw tych wynikające: a do wydat
ków muszą oczywiście być dostosowane
dochody
Dla przykładu przytoczymy tylko
budżet emerytur. Nie pomoże nic usta
nowienie przez Sejm tej czy innej su
my. gdy co roku będzie orzybywalo ty
siące młodych emerytów cywilnych i
wojskowych. Musi się im płacić tyle,
ile wymagają ustawy, niezależnie od cy
fry w budżecie.
Widzimy z tego, że praca nad bud
żetem i konstytucją nie wyczerpuje obowiązków Sejmu, który musi przepro
wadzić ponadto — kontrolę nad gospo
darką rządu.
To jest właśnie ten słaby punkt fron
tu. na którym czeka obóz rządowy nie
uchronna klęska. I znowu, aby nie
wchodzić w szczegóły, wymienimy tyl
ko sprawę przekroczeń budżetowych p
Czechowicza łącznie z niektóremi bar
dzo niemiłemi dla ..sanacji moralnej"
wydatkami. Do tego dochodzi olbrzy
mie zagadnienie gospodarki etatystycz
nej, która pochłonęła większość fundu
szów inwestycyjnych pożyczki stabili
zacyjnej i w dalszym ciągu wsysa coraz
więcej soków gospodarstwa prywatne
go.
To musi być zbadane, a, gdy się okażę, że ten lub ów zawinił, to musi
Sejm zastosować swe konstytucyjne uprawnienia i wyrazić komu należy, czy
ma do niego zaufanie, czy nie.
Taktyka obozu rządowego zmierza
więc do uniknięcia rozprawy na odcin
ku kontroli i przeprowadzenia jej na
dogodniejszym dla siebie terenie kon
stytucji.
Na wojnie niejednemu taka demon
stracyjna ofensywa się udawała W da
nym jednak wypadku strategowie mało
mają szans. Niezależnie bowiem na
wet od Sejmu nie pozwoli na to samo
społeczeństwo, które czuje na własnej
skórze, co je boli i w czem leży istotny
punkt ciężkości.
Teren bitwy jest już dawno wybra
ny. Wybrało go społeczeństwo. Nie
pomogą żadne demonstracje.
M. K.

Sprzeczności
Jest rzeczą dość prykrą czytać ar
tykuły gazet obozu majowego o wy
padkach czwartkowych. Wiją się one
w sprzecznościach 1 cynizmie.
A więc „Dzień Polski" w tym sa
mym artykule donosi, że w czwartek
na posiedzeniu konwentu senjorów
poseł Radziwiłł, jako przedstawiciel
B. B., oświadczył, że „premjer Świtalski jest poważnie chory i zapewne
w najbliższych dniach nie będzie mógł
przybyć do Sejmu..." A kilkanaście
wierszy dalej w tym samym artykule
napisano: .„Stan zdrowia prezesa Ra
dy Ministrów dra Kazimierza Śwital
skiego poprawił się tak, że premjer
opuścił wczoraj (w piątek) mieszka
nie".
Znowu według półoficjalnej „Ga
zety Polskiej" p. minister spraw we
wnętrznych gen. Składkowski oświad
czył w czwartek marszałkowi Sejmu,
że „oficerowie byli podrażnieni sło
wami służby, która, wzbraniając im
wstępu, kilku z nich obraziła". Lecz
kilka wierszy dalej ta sama „Gazeta
Polska" pisała: „Oficerowie weszli do
gmachu przez nikogo nie zatrzymy
wani — skonstatował p. marszałek
Piłsudski".
Jak wiadomo, obecność oficerów w
Sejmie tłomaczono ich zamiarem zro
bienia owacji ministrowi spraw woj
skowych. Argument ten, mający uza
sadnić niewinność całej demonstracji,
nie przypadł do gustii nawet prorządowemu „Kurjerowi Porannemu". W

artykule, pełnym napaści na Sejm,
tłomaczy on inaczej cel czwartkowego
zajścia.
„Nie potrzeba było być „oficerem", aby
troszczyć się o bezpieczeństwo osoby mar
szałka Polski zarówno pod względem fi
zycznym (I) jak i moralnym. Oficerowie
ministerjum spraw wojskowych, sztabu
generalnego itd„ a więc w podwójnym na
wet charakterze urzędnicy państwowi, do
wiedziawszy się o tem, że marszałek Polski
postanowił osobiście przybyć do Sejmu,
zdecydowali przybyć przed gmach sejmo
wy, aby powitaniem owacyjnem zaznaczyć
zapewne nietylko swoją miłość do wodza
ale i także troskliwość, jaką Go armja ota
cza. Mniemali może, że pojawienie się ich
przypomni niektórym posłom sejmowym
cześć, jaką powinni żywić dla marszałka, a
choćby już tylko zewnętrzny respekt

A więc „Kurjer Poranny** jest tego
zdania, że oficerowie byli przygotowa
ni do czynnej interwencji na wypadek
„obrażenia" przez Sejm ministra spr
wojskowych, który, jak wiadomo,
miał wygłosić w czwartek w Sejmie
mowę.
Ograniczamy się do stwierdzenia
sprzeczności, które dowodzą, że prasa
„sanacyjna" nie wie, jak się ze sprawy
wykręcić.
PRZY ZAKUPACH ZWAŻAJ
CZY JESTEŚ W SKLEPIE
POLSKIM I CHRZEŚCIJAŃSKIMI

Walne zebranie
Stronnictwa Narodowego
Koła Poznań - śródmieście

odbędzie się w dzisiejszy poniedziałek, o godzinie 8 w salce

Stronnictwa przy św. Marcinie 65.

Na porządku obrad:
referat polityczny p. senatora dr. Marjana Seydy,
pogląd na pracę Koła w roku ubiegłym,
uzupełnienie zarządu.

Wszystkich członków uprasza się o niezawodne przybycie.
ZARZĄD.

We Francji o zajściach czwartkowych
Zajścia czwartkowe odbiły się we
Francji glośnem echem Wszystkie pi
sma podały mniej lub więcej długie no
tatki.
niektóre.
jak
póloficjalny
„Temps“, zamieściły artykuły wstępne
Cala niemal prasa stwierdza, że Polska
przechodzi kryzys polityczny. Organa
lewicowe, jak „Republique" uważają, że
„perspektywa zamachu panuje w Pol
sce w stanie chronicznym, i że należy
się obawiać przyspieszenia wypadków"
(Przytacza ten glos „Kurjer Warszaw
ski" nr. 302).
„Matin" pod nagłówkiem „Poważ
ne zajście w Warszawie" zauważa. że
„Piłsudski pragnie zachować Sejm a
jednocześnie pozbawić go wszelkiej ini
cjatywy. Dziwna ta sprzeczność — pi
sze dalej — może w końcu otworzyć
drogę różnym wypadkom“.
Nie można powiedzieć, aby sam opis wypadków. jak również komentarze
prasy francuskiej wystawiały nam do
brą opinję i wzbudzały ku nam zaufa
nie.
To też zrozumiała jest troska półoficjalnego „Tempsa“, pozostającego w
kontakcie z korpusem dyplomatycz
nym. by cale zajście sprowadzić do roz
miarów nieporozumienia. Mimo to
również „Temps“ nie może powstrzy
mać się od takich uwag ..Zajścia, któ
re towarzyszyły otwarciu sesji parla
mentarnej w Warszawie grożą »po
laniem nowego kryzysu Dolitycznego w
Polsce“. A dalej: „Mogło się wydać
dość niepokojącem. że marszałek Pił
sudski. minister wojny, zastępując pre

i

Wandalizm
Opinja katolicka nietylko w Polsce,
ale i na Zachodzie, nie może zrozu
mieć, że w ciągu dziesięciu lat niepo
dległości państwa polskiego Kościoło
wi i duchowieństwu katolickiemu nie
zwrócono ani kościołów ani majątków
kościelnych, zagrabionych przez rząd
carski za udział duchowieństwa kato
lickiego w ruchu i w życiu patrjotycznem gnębionego narodu polskiego.
Wygląda to tak, jakby rząd polski
w dalszym ciągu stosował sankcje
karne rządu carskiego przeciwko Ko
ściołowi katolickiemu.
Ponieważ biskupi polscy, nie mo
gąc doczekać się od rządu polskiego
zwrotu własności kościelnej, wystąpili
na drogę sądową, przeto kler prawo
sławny w wielu miejscowościach roz
począł na gwałt niszczenie wszelkich
śladów katolickiego pochodzenia obecnych cerkwi.
Oto jeden z wymownych obrazków
tego wandalizmu, który podaje pismo
prorządowe „Ilustrowany Kurjer Co
dzienny“ w Nr. 298. Jest to list osa
dników wojskowych ze wsi Krupiec,
pow. Dubieńskiego:
„Szanowna Redakcjo! W miejsco
wości naszej stoi piękny kościół, ode
brany Polakom przez rząd rosyjski po
upadku powstania w 63 roku i zamie
niony na cerkiew. Miejscowi Polacy
zwracali się do władz wielokrotnie
z prośbą o rewindykację tego kościoła,
tęcz jak dotychczas, niestety bezsku
tecznie.
Miejscowy pop Słobodzianuk czyni
wszystko, ażeby zniszczyć każda ozna

mjera Świtalskiego. który jest chory,
znalazł się w parlamencie w towarzy
stwie setki uzbrojonych oficerów, cał
kowicie jemu oddanych"
„Temps", • rejestrując oficjalne za
przeczenia warszawskie c próbie zama
chu stanu i stwierdzając że ostatnie
wynurzenia Piłsudskiego „nie znaczą,
by chcial on obalić ustrój demokratycz
ny i zastąpić go dyktaturą wojskową
lub cywilną", sugeruje, że Piłsudski w
razie nawet powstania nowego rządu
„winien starać się zapewnić trwałość
polityki wewnętrznej i zewnętrznej,
która gwarantuje narodowy rozwój
Polski".
Jest to delikatne odradzanie wstrzą
sów. Mimo to „Temps" pisze- „Wczo
rajsze zajście w Sejmie być może przy
spieszy tylko kryzys, który był nieuni
kniony".
A wiec Europa jest uświadomiona.
Polska weszła w stadium kryzysu, z
którego nie wiadomo, co wyjdzie.
Agencja Wschodnia donosi:
Na skutek fantastycznych i alarmu
jących doniesień, jakie wysiali z War
szawy niektórzy sprawozdawcy pism i
ajencyj
zagranicznych, poszczególni
warszawscy korespondenci dzienników
zagranicznych otrzymali zawiadomie
nia iż przybyć mają do Warszawy ich
koledzy redakcyjni celem niesienia im
pomocy w służbie informacyjnej M in.
przybył już dziś szef reportażu politycz
nego z „Chicago Tribune" na Europę
p Stage.
kę, mogącą świadczyć o tem, że świą
tynia ta byta dawniej kościołem kato
lickim. Dlatego też usunięto z kościo
ła organy, kazalnicę, obrazy zostały
przemalowane, a nawet z cmentarza
przy kościele usunięto grobowce z na
pisami łacińskiemi i polskiemi Ostat
nio podczas burzy wichura strąciła z
wieżyczki krzyż katolicki. Pop sko
rzystał z tego jak najskwapliwiej, ka
zał rozebrać wieżyczkę, będącą do
tychczas widomym znakiem dawnej
przynależności tego kościoła, i na jej
miejsce wznoszą obecnie kopułę cer
kiewną.
Krwawi się nasze serce, gdy pa
trzymy na usuwanie tych ostatnich
znaków kościoła katolickiego. Burzy
się w nas coś i buntuje. Czyż nikt nam
nie pomoże, czy władze nie przyjdą
nam z pomocą i opieką, czy mamy
znosić dalej drwiny prawosławnych
chłopów, którzy śmieją się z naszej
bezsilności?
Osadnicy“.
List ten jest aż nadto wymowny,
lecz czy odniesie jakikolwiek skutek?
(KAP.)

Ciągnienie dolarówki
Dnia 2 bm. odbyto się ciągnienie 5 proc.
Premjowej Pożyczki Dolarowej serji U.
Wylosowano następujące numery:
doi. 8.000 - 288.080,
doi. 3.000 — 801940,
doi. 1.000 — 064.326 585785 120.740 304.319
132 242 •
do! ’ 500 - 455.490 040.259 888.408, 342.238
225.194 637.049 853.096 249.402 215.813 922.212;
doi. 100 - 133.927 585.861 177.861 056.778
641.683 359.867 990 715 374 236 242030 465.151
770.791 385.944 996 968 863.303 377.891 602.331
346.749 030.098 789.931 422.122 655.235 (196.138
530 675 169.922 129 846 620.834 618.615 864.240
397.531 632 690 466.185 030.352 714.881 374,658
728.704 446.440 117 247 396 329 013.618 849.C-7.
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W naprężonej sytuacji
(Ciąg dalszy ze str. 1).
spraw wewnętrznych gen Składkowskiego i pik Becka o rozmowie marsz.
Piłsudskiego z marsz. Daszyńskim, po
stanowił na konferencję nie przybyć, o
ileby miał wziąć w niej udział i marsz
Piłsudski
„Marszałek Daszyński oświadcza, że
jest i za starym człowiekiem i za po
ważne zajmuje stanowisko, by się na
rażać nietyle na same rozmowy z p.
marsz Piłsudskim, ile na conajmniej
dziwne użytkowanie tych rozmów w
prasie rządowej.
„W odpowiedzi p Prezydent Rzpltej
zawiadomił p. marszałka Sejmu, że
konferencja odbędzie się tylko z nim“.
Konferencja trwała dwie godziny. O
jej przebiegu p. marszałek Sejmu nie
wydał żadnego komunikatu.
List p. Prezydenta do
Warszawa, 4. 11. (Tel wł.) Po
niedziałkowe południe mija wśród
silnego podniecenia politycznego. Na
godz. 11 zostało zwołane posiedzenie
konwentu senjorów.
Tuż przed 11 przyjechał do Sejmu
adjutant p. Prezydenta Rzeczypospol
rotmistrz Calewski i wręczył p. Mar
szałkowi Sejmu pismo następujące:
„Warszawa, dnia 3 listopada 1929.
Panie Marszałku Sejmu! Ponieważ
przypomniałem sobie, że w rozmowie,
którą miałem z Panem Marszałkiem
dziś o godz. 12, nie dałem formalnej
Zebranie przedstawicieli
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.) O
godzinie 11-tej zebrali się przedstawi
ciele klubów na naradę w gabinecie p.
marszałka Sejmu.
W posiedzeniu
nie brali udziału przedstawiciele P.
P. S., B. B. S. i Związku Chłopskiego.
P. marszałek Daszyński zakomuniko
wał wyniki swojej rozmowy z p. Pre
zydentem, odbytej w niedzielę oraz
pisma, jakie otrzymał przed chwilą.
Wreszcie zakomunikował, że zwołał

Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). Pra
sa warszawska ogłasza również drugi
komunikat jako oświadczenie p. mar
szałka Daszyńskiego:
„W odpowiedzi na sprawozdanie z
rozmowy, odbytej 31 października mię
dzy marsz. Piłsudskim a marsz. Da
szyńskim, marsz Daszyński oświadcza,
że relacja pp. ministra spraw we
wnętrznych gen. Składkowskiego i
pułk. Becka o tej rozmowie jest nie
ścisła, a miejscami wprost fałszywa.
„Co do obelgi, którą miał wypowie
dzieć w drugim pokoju marsz. Pił
sudski, oświadcza marsz. Daszyński,
że niema zwyczaju podsłuchiwać te
go, co mówią w drugim pokoju, w sie
ni lub na schodach ludzie, opuszcza
jący jego biuro“.
marszałka Sejmu
odpowiedzi na list Pański, doręczony
mi tegoż dnia o godz. 11, przeto obec
nie zawiadamiam Pana Marszałka:
Oświadczenie Pana Marszałka, za
warte w wymienionym liście, że Pan
„na konferencję nie przyjdzie, o ile
miałby w niej wziąć udział p marsz.
Piłsudski" — muszę uważać jako od
mowę ze strony Pańskiej chęci wy
jaśnienia zajść z dnia 31 października
br. w ten sposób, w jaki Mu to w li
ście z dnia 31 października br. propo
nowałem".
Podpis: I. Mościcki.
klubów u marsz. Sejmu
posiedzenie Sejmu na wtorek dnia 5.
listopada o godz. 12-tej w południe oraz zakomunikował o zarządzeniach
wewnętrznych, jakie wydał. Na wnio
sek prezesa .„Wyzwolenia" posła Roga przyjęto uchwałę:
„Zebrani przedstawiciele klubów
solidaryzują się całkiem z p. marszał
kiem, jego zarządzeniami i oświadcze
niem".

Posiedzenie Senatu — 12 listopada
W ar szaw a, 4. 11. (Tel. wł.) W że marszałek Senatu odwołał środowe
ciągu dzisiejszego rana panował chaos posiedzenie Senatu i wyznaczył je na
w związku z posiedzeniem Senatu, 12 listopada.
które p. Szymański zwołał na środę
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.) Na
Z początku pojawiły się wersje, że po czwartek, 7 bm. o godz. 10 rano zosta
siedzenie zostało odwołane. Następ ło wyznaczone posiedzenie komisji
nie zakomunikowano, że termin śro konstytucyjnej Sejmu Na porządku
dowy się utrzymuje a wreszcie około obrad wnioski w sprawie rewizji kon
godz. 1-szej oficjalnie zawiadomiono, stytucji.

Wezwanie posłów narodowych
na wtorek do Sejmu
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). —
Warszawa. 4. 11. (Tel. wł.). —
„Klub Narodowy' podaje: Jutro, dnia Posiedzenie Klubu Narodowego zostało
5 listopada, odbędzie się posiedzenie wyznaczone na wtorek, 5. listopada, go
Sejmu. Obecność wszystkich posłów dzinę 10. rano.
od rana obowiązująca.

Agitacja przeciw Polsce
Berlin 3. 11. (Radjo). Jako zapo
czątkowanie tygodnia propagandy
niemczyzny
zagranicą"
„Związku
(„Verein für das Deutschtum im Aus
lande — V. D. A.), odbyło się wielkie
zebranie w sali byłej izby panów. Ze
branie zwołano pod hasłem obrony
szkół niemieckich w Polsce. W prze
mówieniach prezesa związku von Bussche - Hadenhausen, dyrektora Treuta i innych kierowniczych osobistości
związku padały bardzo ostre słowa
pod adresem Polski oraz ubolewania
nad upadkiem szkolnictwa w nie
mieckich obszarach wschodnich, przy
należnych obecnie do Polski.
Wszyscy mówcy nawoływali do
wstępowania w szeregi związku, a do
protektora związku, prezydenta Hindenburga wysłano telegram hołdow
niczy.

Manifestacja Ukraińców
na cmentarzu
Tarnopol, Z. 11. (AW.) W związ
ku z rocznicą zamachu Rusinów na
Lwów wczoraj wieczorem przyszło do
groźnego starcia na cmentarzu w Tar
nopolu z powodu śpiewania pieśni an
typaństwowych przez tłum Ukraiń
ców, który zebra! się na grobach po
ległych Rusinów. Publiczność polska
będąca na cmentarzu wyraziła swe oburzenie. Obecny na cmentarzu syn
starosty zawezwał do zaprzestania
Pieśni. Wystąpienie to publiczność
Polska powitała oklaskami. Mimo
«^ykrotnego wezwania Ukraińcy nie
aPrzestali śpiewu. Wówczas p$ied-

Tajemnicza tragedia
na morzu
Kopenhaga, 4. 11. (Radjo wł.)
Rybacy duńscy znaleźli niedaleko wy
spy Langland zatopiony okręt, które
go maszty wystawały z wody. Po
bliższem zbadaniu okazało się, iż jest
to okręt łotewski, który uległ katastro
fie przed kilkoma tygodniami. Pod
pokładem znaleziono zwłoki kapitana
i, sternika z ciężkiemi ranami na gło
wie. Z rozmaitych śladów można by
ło dojść do wniosku, że na okręcie by
ło jeszcze kilku marynarzy, jakaś ko
bieta i kilkoro dzieci. Ludzie ci
prawdopodobnie opuścili okręt na ło
dzi ratunkowej i zatonęli. Powodem
tajemniczej katastrofy mogła być ek
splozja kotła. Niewykluczonym jest
również bunt załogi, o czem świadczy
łyby rany na znalezionych zwłokach.

Rocznica zwycięstwa
we Włoszech
Rzym,.4. 11. (PAT.) Wczoraj we
wszystkich miastach i wioskach
Włoch odbyły się imponujące uroczy
stości, związane z 11-ym obchodem
rocznicy
zwycięstwa, z udziałem
władz i olbrzymich rzesz ludności. W
Rzymie ks. Udine jako przedstawiciel
króla udał się na grób Nieznanego
Żołnierza, gdzie złożył wieniec. We
wszystkich kościołach biły dzwony,
armaty dały salwy honorowe. Mussolini wraz z przedstawicielami władz
wziął udział bezpośrednio potem w
otwarciu 7-go kongresu stowarzysze
nia inwalidów wielkiej wojny.
W
przemówieniu Mussolini przypomniał
powstanie stowarzyszenia inwalidów
wielkiej wojny, oraz podkreślił dobro
czynny wpływ jego na nastrój we
wojsku i współdziałanie w zwycię
stwie. Stowarzyszenie inwalidów —
mówił Mussolini — jest jedną z pod
stawowych sił ustroju faszystowskie
go. Stowarzyszenie to odegrało wielką
rolę w sprawie wychowania młodzie
ży i narodu włoskiego w kulcie zwy
cięstwa. Wspominając o latach wojny,
mówca zauważył, że głównym błę
dem, popełnionym wówczas przez
rząd we Włoszech, było niedostatecz
ne zwrócenie uwagi na dyscyplinę
wewnątrz kraju, jaką należało stoso
wać z całą energją. Błędy podobne
więcej się nie powtórzą, ponieważ
przeszłość wzbogaciła nas w skarb do
świadczenia.

ii iiwadzg naszjtfi fzytelnikiiw
.^ilustracja Poznańska*- stanowi ty
godniowy bezpłatny dodatek do
pisma naszego. Osobno abonować
ją nie można. Wszyscy abonenci
otrzymują ten ładny, .^-stronnicowy
dodatek bezpłatnie.

za 100 mkn. w dewizach — 212,90 zł,
gotówką — 219,48 zł, za 100 guld. gd.
w dewizach — 173,58 zł, gotówką —
173,23 zł.

POZNAŃSKA GIEŁDA PIENIONA
Poznań, 4 listopada 1929.
Dzisiejsze zebranie giełdowe jako pierw
sze w miesiącu bieżącym miało tendencję
naogół utrzymaną.
Z pap. procent, wzgl. lokacyjnych pła
cono za 5 proc. poż. konwers. 50-49,50 proc.,
za poż. inwestycyjną 115,—, za 4 proc listy
zast. konwert. ziemskie 40,50 proc oraz
za 6 proc, listy żytnie 23,— (za 1 ctr. mtr.).
Oddawano jedynie 8 proc, łist.y dolarowe
ziemskie po 91 proc, (przy dew. 8,90).
Z akcyj bankowych wzgl. przemysło
wych płacono za Bank Polski 162,— zaś
oddawano Bank Związku po 78,50 i robio
no transakcje Centr. Skór po 18,— i Ilerzfeldem po 44,—.
Ceduła urzędowa z dnia 4 listopada 1923 r.
Papiery procentowe:
(Kurs w procentach nominału)
5% Pożyczka konwersyjna 50—49,50% P.
8% dolarowe listy Pozn. Ziemstwa Kredyt.
91% O.
4% listy zastaw tonw Pozn Ziem. Kred.
40,50% P.
(Kurs w złotych)
6% listy żytnie Pozn. Ziem. Kred. 23,— P.
4% Prem. Pożyczka Inwestycyjna 115,— P.
Akcje bankowe:
(Kurs w złotych za 1 akcję)
Bank Polski I em. 162.- P.
Bank Zw. Spółek Zarób, I em. zł. 78,50 O.
Akcje przemysłowe:
(Kurs w złotych za 1 akcję)
Centrala Skór I em. zł. 18,— +
Herzfeld - Viktorius I em. zł. 44,— +
Tendencja: Utrzymana.

Giełda warszawska
dnia 4 listopada 1920 r.

Doi.

Waluty
Gotówka
SL Zjedn. tr. 8,90% sp- 8,92% kup. 8,88%
Dewizy:

trans.

sprzed.

kup.

359,04
359 94
361,84
043.40
043,% 50 043,61
008,89% 008,91% 008,87%
035,05
035,13% 035.22
Paryż
125.10
125.72
125.41
Wiedeń
026,35
026 47
026.41
Praga
046.72
046.68% 046.60%
Włochy
124,43
125,05
124,74
Bełgja
172,40
173,26
172,83
Szwajcaria
238,69
239.59
241,09
Sztokholm
Pap'ery państwowe 1 obligacle:
4% pożinwest
. . 118,0 1,8 25 119.00
5% poż prem, doi. . 062,00 ,64.00 )t>3,00
5% poż. konw
. . 300.00 000,00 05u,50
Akcje w złotych:
000,00—127.00
Bank Dyskontowy
010.00— 118.00
Bank Handlowy
166,03—168.00
Bank Polski
• •
000.00—078.50
Bank Zw Sp Zarobk. .
1(6,00—105.50
Siła i Świniło
• • ■ •
000.00- 4i,50
Eirlev
00 ,00—071,00
W T. Węgla ■
•• • •
028.50— 029 00
Lilpop
a
•I I I
018,75—018 25
Modrzejów
• ••II
000(0- 022 JO
<tararhow ce a
I• I I
000,00- 082.00
Zieleniewski . a
I« • •
000,00—1,6,00
Haberbusch .
Holandja
Londyn
Nowy Jork

•

•• • »

PŁODY ROLNICZE
Armja czerwona atakuje
Zboża i nasiona oleiste za 1 000 kg
Londyn, 4. 11. (Radjo wł.) Dono
reszta za 100 kg
szą z Mugdenu o wzmożonych ata
Berlin, dnia 4 1 stopada 1929.
stawiciel władzy wezwał policję, któ kach wojska sowieckiego z współ Pszenica march od st. zał
rej wydał polecenie opróżnienia cmen udziałem kanonierek i samolotów na
76-77 kg. przeciętn. takości 227,00—228,00
tarza. W tej chwili padły strzały ze pozycje chińskie, nad rzeką Sungarą.
Tendencja dla pszenicy: term, zał.: sta
strony Ukraińców. Dzięki energicznej Front chiński ma być mocno naci ła, dost.: słaba.
Żyto march. od stacji załad.
akcji policji udało się zajście zlikwi śnięty.
72 kg przeciętnej jakości . 165,(X)—170,00
dować.
Tendencja słaba
Katastrofa samochodowa
Owies march. od stacji załad 157,00—168,00
Wenecja, 4. 11. (Radjo wł.) W
Tendencja słaba.
Pożar pałacu
pobliżu Wenecji wpadł z powodu Jęczmień browarny .... 190,00—208,00
Tendencja mdła.
mgły automobil z 8-miu pasażerami
br K. Zamoyskiego
do kanału. Właściciel samochodu zdo Jęczmień Pastewny i prze
mysłowy . ........................ 168,00—184,00
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). — łał wydobyć się na powierzchnię wo
Tendencja mdła.
dy
i
rozciąwszy
scyzorykiem
sufit
kaW Adampolu, majątku Konstantego
kukurydza loco Berlin Laplata 197,00- 198,30
Zamoyskiego o 8 kim. od Włodawy, roserji wyciągnięć i uratować najstar
Tendencja spokojna.
wybuchł pożar, który strawił część szą swą córkę. Pozostałe 6 osób uto Mąka pszenna . . . . ,
27,50 33,00
Tendencja spokojna.
frontowego nowo wybudowanego pa nęły.
22,70 2,',63
Mąka żytnia
. . • »
łacu. Pożar zaczął się o godz. 11 rano
Tendencja słabsza.
Pożar fabryki
i trwał do 8 wieczorem. Cały front pa
10,25 11,75
pszenna ....••
łacu z meblami i urządzeniami weWarszawa, 4. 11. (Tel. wł.). — Ospa
Tendencja słabsza.
wnętrznemi spłonął. Straty przeszło Wczoraj przy ul. Strzeleckiej w Łodzi Ospa żytnia . . . . ■, ,
9,00 9.60
miljon złotych. Pałac nie był ubezpie wybuchł pożar w fabryce wyrobów
Tendencja spokojna.
czony.
(w)
gumowych i azbestu Leonowicza. Ca Grocb Victoria .
• i 34 00- 40.00
26.00 3i .00
5
'■
ła trzypiętrowa fabryka spłonęła, (w) Groch dr. jad.
Groch pastewny

Komunista o Sowietach
Praga, 4. 11. (PAT). Znany przywódzca komunistów czechosłowac
kich dr. Szmeral, do niedawna komi
sarz na Daleki Wschód w Moskwie,
wrócił do Pragi wraz z rodziną, którą
tu zostawia, sam zaś udaje się do Ber
lina, gdzie prowadzić będzie środkowo
europejskie biuro komunistyczne. Wy
jazd swój motywuje dr. Szmeral, we
dług „Lidowych Nowin", niemożliwemi stosunkami w rosyjskiej partji ko
munistycznej, która, nie licząc się wogóle z tokiem politycznego i gospodar
czego życia Europy, coraz bardziej
schodzi z drogi, do czego zresztą przy
czynia się choroba Stalina, którego,
jak wiadomo, Szmeral jest szwagrem,

Śmiała kradzież z włamaniem
Nieznani sprawcy dostali się nocą
przez wyłamanie żelaznej kraty w oknie
do kancelarji administracji dóbr państwo
wych w Pruchnie pod Cieszynem i wynie
śli kasę ogniotrwałą wagi około 100 kg.,
poczem w odległości około 1 kim. od miej
sca włamania, rozpruli ją i zrabowali za
wartość w kwocie około 500 złotych. Ra
busie zbiegli w niewiadomym kierunku,
pozostawiając rozprutą kasę w polu.

21.00 - 22.00
19,CO—21,00
13,00-14,50
16,50—1 .20
18.00- 19, 0
23.60 26,80
Wytłoki suszone . » , ( ,
09,60 u>, 0
Śrót Soya
...*•»»
18.60 18. 0
Płatki ziemniaczane . .
, .
14,80—15.40
Ziemniaki jadalne białe . .
1,90 2,20
Ziemniaki jadalne czerwone
2,20- 2,60
Ziemniaki jad. inne żółte . .
2.50- 2,70
Ziemniaki jadalne nerkowe
3.50- 4, 0
Ziemniaki fabryczne w fg. . 0,08%- 0,09>/f
Ogólna tendencja słaba.
Bób polny
s
Łubin niebieski , . , ,
Łubin żółty................... ....
Makuch rzepakowy . s
»
Makuch lniany . • •
•

.
.
,
,
•

Kurs złotego. Dziś rano notowano
Notowania złotego w Berlinie
kurs dolara w obrotach nieoficjalnych
z dnia 4 listopada 1929.
w Warszawie 8,90 1/2 zł.
Wypłaty na Warszawę. 46,95 46,75
Kurs mark niem. 1 guld, gd. Bank Noty wielkie; 46,65 47,05
Polaki, oddział w Poznaniu płacił dziś
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głoszą
mieć szczęście w życiu — znaczy korzystać z nadarzającej się szczęśliwej okazji. Taką sposobność zdobycia majątku i zamożność j
. rlA„rri "
t,
< |
stwowa Loteria Klasowa Drobna kwota 10 złotych (cenv losów: ćwiartka — zł 10, połówka — zł 20, cały zł 40) ^dwnera kazc emu wi a
wygranej 750.000, 350.000, 250.000, 150.000, i00 000, 80.000, 75.000, 60.000, 50,000. 40.000 25.000, 20.000, 15.000,10.000,5.000, ltd., ltd. na ogólną sumę
„w».
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tak że jeśli ktoś kupuje dwa losy, to może z niemal matematyczną pewnością oczekiwać
wybranej. bowiem istnieje prawdopodobieństwo 1:1. Wybrać należy kantor, mający ogólnie
największą sumę wygranych. Kantorem takim, który jest największą i najszczęśliwszą kolekturą w kraju jest

Co

5
•
drugi

« W «9

32 miljojay Złotych.

l

los

8

wygrywa!

»» NADZIEJA“ we Lwowie, przy ulicy Sykstuskiej 6,
zwłaszcza, że długoletnie doświadczenie
aca •»
J
czeme wykazało, iż graczom tego kantoru sprzyja state
siaie niebywałe szczęście Od
< szeregu lat
w każdej bez wyiątku Loterji główne wygrane, dlatego bezprzecznie zasługuje na miano najszczęśliwszego kantoru Loterji. iysiące ui zi wz ogaca rok rocznie zakupienie losów Loterji Państwowej. Nowy plan gry 20-ej Loterji jest tak ułożony, że zapewnia maximum szans, co awia
Państwową Loterję Klasową na czele światowych Loterji jako najkorzystniejszą. Kolektura „NADZIEJA“ znana jest w całym raju z wej
solidności i skrupulatności w załatwianiu klijenteli.
nw 5092
Ciągnienie I-ej klasy ©Obędzie się już 14 i i& listopada, r.h.
■.
Poweważ popyt na szczęśliwe losy kolektury „NADZIEJA“ jest kolosalny, należy już dziś wysiosować zamówienia następującej re ci. o
Kolektury „Nadzieja“, Lwów, Sykstuska 6. Nimejszem zamawiam ------ losów całych po Zł 40,------ losów połówek po Zł 20,..lo®ów
po Zł 10, do 1-ej klasy 20 Loterji. Należyłość w kwocie Zł______ uiszczę natychmiast po otrzymaniu losów blankietem P. li. u., o Ktorego
załączenie do losów upraszam. Imię i nazwisko: ---------------- ------- ------ -------- Dokładny i czytelny adres:
renz Eynac, min. poczt i telegrafów
— sen. Germain Martin, min. mary
narki handlowej — dep Rollin.
Poza tern powołani zostali nastę
Londyn, 3. 11. (AW.) Ogłoszenie Indyj lord Birkenhead publikuje oPreprzez wicekróla Indyj deklaracji w świadczenie, w którem zaznacza, iż pujący podsekretarze stanu:
sprawie zmiany konstytucji indyjskiej stosunki wewnętrzne Indyj nie pozwa zydjum Rady Ministrów _ dep. Hewywołało wśród opinji angielskiej du lają na danie temu krajowi praw, raud, spraw wewnętrznych —- dep.
dominjom. Manaut, finansów — dep. Champetier
że poruszenie.
Wszystkie dzienniki, przysługujących innym
szczególnie konserwatywne, z wyjąt Zmiana konstytucji indyjskiej w tym de Ribes, wojny — dep. Petsche, ma
kiem „Timesa" wypowiadają się prze duchu wytworzyłaby tam sytuację po rynarki — dep. Deligne, rolnictwa —
dep. Serot, robót publicznych — dep.
ciwko przyznaniu Indjom praw domi dobną jak w Chinach.
Mallarmé, kolonij — dep. Delmont,
njów. B. sekretarz stanu dla spraw
hygjeny — dep. Oberkirch, sztuk pięk
nych — dep. François Poncet wycho
wania fizycznego — dep. Pate i na
uczania technicznego — dep. Barety.
Nowoutworzony rząd składa się z
Warszawa, 3. 11. (PAT) Powró nowym Polnym, zaś trzecia — tranzyt czterech senatorów, z których trzej
cił do Warszawy zastępca dyrektora uprzywilejowany z Polski i do Polski należą do lewicy socjalnej i radykal
departamentu
eksploatacyjnego p. między Lutami, Wyżnica i Śniaty- nej, a jeden do unji republikańskiej,
Franciszek Moskwa, który jako dele niem—Zaluczem oraz między Kutami, oraz 12-u deputowanych, z czego — 5-u
gat rządu polskiego podpisał ostatecz Wyżnicą, Stefanówką i Zaleszczyka republikanów lewicowych, 3-ch z le
nie trzy umowy kolejowe polsko - ru mi. Ruch tranzytowy między Zale wicy radykalnej, 2-ch republikanów
szczykami a Jasionowym Polnym socjalistów, 1 z grupy akcji demokra
muńskie.
Pierwsza z nich, to ogólna umowa obsługiwać będą drużyny kolejowe i tycznej i socjalnej, 1 z unji republi
o ruchu kolejowym między Polską a parowozy polskie. Most kolejowy na kańskiej. Wszyscy podsekretarze sta
Rumunją. Druga umowa stwarza u- Dniestrze pod Zaleszczykami, który nu wybrani są z pośród deputowa
przywilejowany tranzyt z Polski i do był zniszczony i obecnie jest odbudo nych. — Nowi ministrowie zbiorą się
Polski między Zaleszczykami a Jasie- wywany, będzie gotów w grudniu rb. we wtorek na posiedzeniu Rady Mini
strów.
Tardieu,
zgromadziwszy dokoła
siebie większość, która popierała Poincarnégo, rozporządzać będzie w
Izbie 315-u glosami.
Uznanie dla marszałka Sejmu, Daszyńskiego
Zamiary nowego rządu
Warszawa, 4. 11. (Tel. wł.). — zagłębiach. Strajk obejmie także na
Paryż, 4. 11. (PAT.) Nowy rząd
Na zjeździe delegatów związków gór Gćrnym Śląsku hutników, których zamierza prowadzić politykę odciąże
niczych wszystkich zagłębi węglowych żądania zostały przez przemysłowców nia podatkowego płatników, oraz ma
w Katowicach uchwalono na znak odrzucone.
wnieść szereg ciekawych projektów, uJednocześnie uchwalono
jedno
protestu z powodu uchwały ko
staw, dotyczących organizacji kolonij
misji arbitrażowej narazie jednodnio myśl nie uznanie dla marsz. Daszyń
szkolnych, rozwoju kas szkolnych, u(w)
wy strajk na 6 b. m. we wszystkich skiego.
doskonalenia szos, pomocy dla urzę
dów rolniczych itp. Prasa odnosi się
do nowego rządu objektywnie i przy
chylnie. Wczoraj Tardieu odbył dłuż
szą rozmowę z Poincarem,
Rząd rozporządzać będzie w Izbie Deputowanych 315 glo
Nieudały wiec P. P. S.
sami — Rriand został ministrem spraw zagranicznych
Z Barcina piszą nam:
Paryż, 4. 11. (PAT). Gabinet min. marynarki — dep. Leygues, min.
Po klęsce, jaką tutaj odnieśli pepeutworzony przez Tardieu ma skład rolnictwa — dep. Hennessy, min, konastępujący: Prezes Rady Ministrów lonij — dep. Pietri,
min handlu — esowcy przy ostatnich wyborach do
i minister spraw wewnętrznych: dep. dep. Fiandin, min. oświecenia pu rady miejskiej, sami zwołali wiec pod
Tardieu, min. sprawiedliwości — sen. blicznego — sen. Marraud, min. eme golem niebem w niedzielę 27 z m. na
Hubert, min. spraw zagranicznych — rytur — dep. Gallet, min. pracy —dep. rynku tutejszego miasta. Zamiast za
dep. Briand,
min. finansów — sen. Loucher, min. robót publiczn. — dep. reklamowanego posła Matuszewskie
Cheron, min. wojny — dep. Maginot Pernot, min. lotnictwa — dep. Lau- go przyjechał jednak jako referent tyl-

0 przyznanie Indjom praw dominjów

Polsko-rumuńska umowa kolejowa

Protestacyjny strajk górników

Nowy gabinet we Francji

b

Ił., j

Serenada.
Tam pod balkonem uroczej
donny,
Ze szpadą w ręku stał
rycerz konny:
— Bądź mi wzajemną, nie
chciej mej zguby !
— Więc ,,Daj-Go‘‘ Żaka
przywieź mi luby! . . .
H» 6108 Ż. 5u4

ko radn. miejski Lantowski z Bydgosz
czy. Zebrana z ciekawości publicz
ność przypuszczała, że dowie się nieco
o podatkach, kasach chorych o roko
waniach handlowych z Niemcami, o
niepraworządności, defraudacjach i t.
p. — lecz zamiast tego wszystkiego
prawi! referent P. P. S. o „rządach lu
dowych'*, o przeszłości Piłsudskiego
i t. p.
Odzywały się więc głosy niezado
wolenia wśród obecnych robotników i
wielu z nich opuściło salę. Widząc zaś
to inicjatorzy wieca socjalistycznego,
chcieli czemprędzej przeforsować re
zolucję, wyrażającą wotum zaufania
dla klubu sejmowego i kierowników
P. P. S. Ale i tu spotkał ich zawód,
gdyż za rezolucją oświadczyło się za
ledwie 20 głosów, inni zaś wyrażali się
o niej z kpinami.
Słowem, wiec ten skończył się zupełnem fiaskiem. P. P. S. straciła snąć
zaufanie wśród tutejszych robotników,
których znaczna liczba pracuje w;
dwóch pobliskich wapniarniach.
Do
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z trudem dotrwał do końca, wygrywając
nieznacznie na punkty. Bączkowski był
nie w formie.
Wiśniewski—Hermanek. Czech rozpo
czyna ostro, jednak Wiśniewski zoriento
wawszy się w sytuacji, przechodzi do wal
Wygrał w Sztokholmie bieg aa 3,000 m.
ki w zwarciu, atakując okolice serca i żo
Petkiewicz w Sztokholmie po ostrej
łądka, odsłaniane przez przeciwnika. Ten
walce zwyciężył w niedzielę w biegu na sposób walki potrafił on narzucić Her3,000 m. w czasie 8:53.7, bijąc mistrza mankowi i utrzymać do końca, zdobywa
Szwecji R. Magnussona 8:57.6 i Lindgrae- jąc dwa starcia dla siebie; w trzeciem
na 9:08 1 oraz elitę szwedzkich długody Czech finiszuje, nie zdołał wszakże- nad
stansowców. Zwycięstwo jego przyięła robić i przegrywa na punkty. Wiśniew
zgromadzona publiczność entuzjastycznie. skiemu należy się pełne uznanie za mą
(Teł. wł.)
drą taktykę.
Sędziowali na punkty pp. Laffler i Suszczyński; w ringu p. Sadłowski pozwalał
na faule nie karcąc ich należycie, oraz
orjentował się zbyt powoli.
Nasi pięściarze pokonali reprezentację
Po mectu odbył się bankiet w „War
Pragi 10:4. — Wiśniewski bije Hermanka. szawiance", na którym p. i. przemawiali
pp. Zdeńko Svoboda, Baranowski, Mira i
Drugi w tym sezonie mecz c charakte Głowacki, oraz odbyło się wręczenie na
rze międzynarodowym może również zapi gród. Nekolny otrzymał statuetkę (firmy
sać na swoje kęnto Pozn. O. Z. B., jako w Sport) dla najlepszego pięściarza: zwycię
całej pełni i pod każdym względem udany. ska drużyna — wieniec laurowy konsula
Więc przedewszystkiem organizacyjnie tu czeskiego w Poznaniu i puhar (f. Zygwywiązano się bez zarzutu z zadania. Cała maniak); „Warta“ — za zasługi dla pięobszerna sala kina „Słońce“ była do ostat ściarstwa (puhar O Z B.): Kokociński —
niego miejsca wypełniona, a jeszcze prze statuetkę (f. Gąsiorowski i Frankowski);
szło kilkaset osób odeszło od kasy nie do Fęrlański — statuetkę (f. Mrozikiewicz);
stawszy już biletów. Świadczy to wymow Anioła — książkę w efektownej oprawie;
nie o wzrastającem zainteresowaniu się trener Stamm w uznaniu zasług medal
pięściarstwem w naszem mieście, co jest
wynikiem solidnej pracy O. Z. B. z p. prez.
Baranowskim na czele, zarazem gospoda Boks
rzem niedzielnych zawodów. Jego zastęp
Spotkanie międzynarodowe w Wielkich
cą był wiceprezes O. Z. B. p. Chmielikow- Hajdukach
przyniosło następu
ski, kierownikiem sportowym — p. Dola- jące wyniki:ww.sobotę
lekka
Lamuzik (Heros,
ta, wywoływaczem — p. Szyc; komisja po Bytom) pokonał na pkt.— Ponanta
rządkowa w osobach pp. Kościelskiego, Ku- Hajduki); w. półśr. — Wochnik (Wielkie
pokonał
rzewskiego i Wiencka funkcjonowała b. wysoko na pkt, mistrza niem. Śląska Klasprawnie.
rowicza; w. średnia — Wieczorek bije
Zawody te rozpoczęto przemówieniami przez k. o. w drugiem starciu Gajdę (By
p. prez. Baranowskiego i Mira z ramienia tom); w wadze mieszanej Taszarek (BKS)
gości, praż wręczeniem upominków. Nale bije Mitulę conajmniej o dwie wagi cięż
ży zaznaczyć, że Czesi byli niezbyt wypo szego na pkt, (Teł. wł.) F. G.
częci po dość długiej podróży, bowiem
przyjechali dopiero w niedzielę o godz. 4
rano. Ponadto w dwóch najniższych wa Gry ruchowe
gach ich zawodnicy przekroczyli przepiso
Spotkanie międzymiastowe Warsza
we granice tych kategoryj, wobec czego wa—Łódź w Łodzi zakończyło się wysokojuż z rozpoczęciem meczu Poznań prowa cyfrowem zwycięstwem Warszawy w sto
dził 4:0. Naogół pod względem technicz sunku 21:6 (4:4). Łodzianie przegrali przez
nym wśród gości jedynie Nekolny jest fak zamianę w drugiej połowie dwóch graczy,
tycznie pięściarzem o światowej klasie, po którzy zupełnie zawiedli. (Teł. wł.) W. K.
siadając silne ciosy, doskonałe krycie się,
żywiołowość ataku, błyskawiczność orien
tacji i wytrwałość; już Hermanek ustę Lekka atletyka
puje mu: odkrywa się zanadto i brak
W biegu rozstawnym o nagrodę prze
mu wytrzymałości; jest jednak bokserem chodnią „Związku Publicystów Sporto
dużej klasy. Pozostali — są bardzo prymi wych“ na dyst. 10 kim. na boisku „Soko
tywni pod względem technicznym (nawet ła" zwyciężyła „Warta" w czasie 27:24.0
mistrzowie), operując przeważnie siłą i bi Skład drużyny zwycięskiej był następują
jąc na ślepo, przy zupełnym braku umie cy: Kędzia, Olszewski, Gruchot, Rutkow
jętności walki w zwarciu. Rezultaty po ski, Kaźmierczak, Wiśniewski, Nogaj, Ciaszczególnych spotkań według kolejności szczyk, Hemmerling, Michałek, Pawlak,
wag są następujące:
Korek, Stawiński, Szwarc. 2) Sokół 27:51.1,
Vohnastil—Kokociński. Czech, operując 3) SMP., 4) Sokół II, 5) Warta II w liczbo
ciosami w okolice żołądka, z których je wo zdekompletowanym składzie. Puhar
den trafia i K. pada do sześciu na deski; wędrowny po stosownej przemowie, wrę
zdołał wszakże opanować się, górując na czył zwycięskiej drużynie komisarz PZLA
wet nieco na finiszu; pierwsze starcia na na okręg poznański, p. mjr. Engel.
korzyść V. W drugiem Czech dalej ataku
Zarząd Pozn. OZLA zawieszony został
je, nadużywając siły i popełnia kilka fau uchwalą PZLA w czynnościach. Komisa
li: Kokociński zręcznie wyzyskuje błędy i rzem wyznaczono dotychczasowego preze
zbiera punkty; drugie koło nierozstrzyg sa p mjr. Engla.
nięte. W trzeciem powtarza się to samo,
W biegu na przełaj o puhar Wieku No
tylko wzrasta przewaga Polaka, który wy wego na dyst. 5,000 m. zwyciężył Sawaryn
grywa to starcie, jednak sędziowie ogła w czasie 18:52. (Teł. wł.)
szają zwycięstwo na punkty Vobnastila.
Stępniak—Krob. Od początku widocz
na przewaga, techniczna zwłaszcza, Stęp Motocyklizm
niaka, nad operującym tylko siłą przeciw
Międzynarodowy związek ustali) na
nikiem. W połowie pierwszego koła udaje przyszły rok następujący kalendarz spor
się Polakowi ładna serja i wypunktowuje towy: w kwietniu: Targa Fiorio, maj: 3 do
dalej starcie dla siebie; to samo powtarza 16 niemieckie mistrzostwa krajowe; 4 —
się w drugiem kole, w którem może Czech węgierskie „Tourist-Trophy" i sześciogo
stawia większy opór, by natomiast w trze dzinne wyścigi w Barcelonie; 11. — wyścig
ciem zrezygnować niemal zupełnie; Stęp górski Zbraslav—Jiloviste; 18. — o nagro
niak wygrywa wysoko na punkty.
dę królewską w Rzymie i austrjackie
Forlański—Sary. Przez cały czas wal „Tourist-Trophy“. Czerwiec; 1. — wielka
ka na dystans; inicjatywę w ataku posia nagroda Czechosłowacji; .8. — wielka
da Polak, który uderza częściej i skutecz nagroda Polski; 9, 11. i 13. — angiel
niej. Ma on też przez wszystkie trzy star skie „Tourist Trophy“ na wyspie Man;
cia wzrastającą z każdą minutą przewagę, 15. — wielka nagroda Austrji; 22. — wiel
wygrywając wysoko i jednogłośnie na ka nagroda Węgier i wyścig w Kołobrze
punkty, przyczem Sary (zupełnie prymi gu; 29. — wielka nagroda Niemiec i wy
tywny) był bliski k, o.
ścig Guggerberg (Węgry). Lipiec: 5. —
Anioła—Skalicky. Walka prowadzona niemieckie „Tourist Trophy"; 6. — doko
Jest w ostrem tempie, przyczem atakuje ła jeziora Como; 13. — wielka nagroda
Anioła, umiejętnie parując ciosy przeciw FICM w Francochamps w pobliżu Spa
nika i już w pierwszem kole ma przewa (Belgja); 20. — wielka nagroda San Seba
gę. W drugiem Skalicky po kilku serjach stian; 21 lipca do 2 sierpnia — międzyna
w okolice żołądka słabnie coraz bardziej, rodowa sześciodniowa jazda FICM w Gre
natomiast agresywność doskonale walczą noble (Włochy-Szwajcarja-Francja). Sier
cego Anioły raczej wzrasta; w tem starciu pień. 9. do 10. — wyścig Klausen; 17. — re
ma on dużą przewagę. W ostatniem na kord górski w Freiburgu; 24. — wielka na
początku Polak otrzymuje dwa uderzenia groda Szwecji; 31. — wyśc’<r Gaisberga
w żołądek, ale prędko przychodzi do sie (Austrja). Wrzesień. Wielka n„,roda 01bie, górując już do końca oraz wygrywa steru (Irlandja); 14. — wielka nagroda na
jąc wysoko na punkty.
rodów w Monza; 21. — wyścig SchwabenNekolny—Araki. Po krótkiem wzajem- berg (Węgry) i wielka nagroda Francji.
nem badaniu się Nekolny dostaje dwa nie
Na zamknięcie sezonu zorganizowała
zbyt silne ciosy w szczękę, na które rea sekcja motocyklowa „Unji" wewnętrzne
guje, podejmując gwałtowny atak, przy wyścigi, które odbyły się w niedzielę na
czem wykorzystuje złe krycie się Arskie- boisku Sokoła. Do przebycia mieli zawod
go i po faulu, uderza przeciwnika silnie nicy 20 okrążeń po 580 m. Na starcie sta
w żołądek. Odtąd walka jest skończona: nęło 12 zawodników. Ogółem odbyły się
Nekolny przez cały czas z wzrastającym 4 przedbiegi i finał. Odbył się poza tem
impetem atakuje, popełniając przytem bieg pocieszenia, a na zakończenia dobrze
szereg fauli; Arski broni się rozpaczliwie przeprowadzonej imprezy „bieg żółwi", w
i jedynie swej wytrwałości, oraz godnej w którym pierwszą nagrodę zdobył naj
specjalnego podkreślenia ambicji ma do wolniej jadący zawodnik. Całość była bar
zawdzięczenia, iż przegrywa tylko na dzo interesująca, a uczestnicy spisali się
punkty. W normalnych warunkach Ne sprawnie, jeżeli się zważy, że wyścigi od
kolny powinien być zdyskwalifikowany za były się na bieżni zatem, terenie nie bar
szereg nieprawidłowych ciosów, przeciw dzo odpowiadającym wyścigom motocy
którym sędzia w ringu słabo reagował, klowym. Kilku zawodników wywróciło się,
u dzielając N. tylko w dwóch wypadkach wskutek czego część z nich wycofała się
napomnienia Arski jest przetrenowany następnie z biegów. Wypadki te nie
Ponadto była duża różnica wag (125 i 132), pociągnęły przykrych następstw, prócz
potrafił jednak, jak przystało na prawdzi jednego, w którym p. Bielawski, przewró
wego sportowca przegrać z honorem.
ciwszy się na skręcie, uległ lżejszym obra
Hocky—Bączkowski. Walka niecieka żeniom twarzy. Wyniki poszczególnych
wa i prymitywna technicznie. Hocky już biegów są następujące: przedbieg I: 1.
Po pierwszem starciu tai' *ię zmęczył, to Wsyl n* „James") 172 cbm. 12:13 min.; 2.

SPORT
Triami Petkiewicza

Zwycięstwo Poznania

Dziś premiera!
FILM, który wzrusza,
przejmuje i zachwyca

„Miłosny
szept nocy“...
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Reżyser; Wiktor Janson.
Malicki 12:15. Mazurkiewicz wycofał się z
powodu wypadku; przedbieg II: 1. Kostrzyński („Motosacoche") 350 cbm. 12:05
(najlepszy czas dnia); 2. Tyrała („Rudge
Withworth") 12:32; 3. Czerniak („Cotton")
350 cbm.; przedbieg III: 1. Turkiewicz
(„Motosacoche") 350 cbm. 13:04; 2. Mazur
kiewicz („Sarolóa") 350 cbm. 13:05; 3. Nagengass („AJS") 500 cbm. 13:05; bieg ten
przyniósł bardzo zaciętą walkę o drugie
miejsce pomiędzy Mazurkiewiczem i Nagengassem i był wraz z finałem najcie
kawszym; przedbieg IV: 1. Bąk („Rudge
Withworth") 13:40; pozostali zawodnicy
wycofali się z powodu wypadków; bieg
zwycięzców: 1. Kostrzyński 12:16; 2. Tur
kiewicz 12:17, obaj na „Motosacoche"; 3.
Malicki (startował, ponieważ miał lepszy
czas od Bąka, zwycięzcy przedbiegu IV)
12:30; bieg pocieszenia (10 okrążeń): 1. Nagengass 6:17, 2. Tyrała 6:18; 3. Mazurkie
wicz 6:30; Musiał wycofał się. W biegu
„żółwim" zwyciężył Turkiewicz w czasie
2:57 minut, mając 20 punktów karnych
przed Weylem 25 p. k.

Piłka nożna
Wynikł niedzielnych spotkań ligowych.
Łódź. „Warta" — „ŁKS" 2:0 (1:0). Obie
drużyny wystąpiły w pełnych składach;
„ŁKS" grał z Sowiakiem na prawym łącz
niku i Królem — na lewym. Przed meczem
odbyła się uroczystość wręczenia upomin
ków Cylłowi za 300, oraz Gałeckiemu i
Śledziowi — za 200 mecz. Gra toczyła się
chwilami dość ospale. Z początku równo
mierna, przechodząc później w lekką prze
wagę „Warty", która ma więcej okazyj do
strzałów. Pierwsza bramka pada już w 4
min.: Mila wybiega z bramki do piłki, lecz
Knioła go uprzedza, przenosi do Przyby
sza, który wsuwa piłkę głową do bramki.
W 10 min korner dla „ŁKS" przynosi ze
strzału wprost z rogu bramkę, której jed
nakże sędzia p. Baran nie uznaje, gdyż
piłka w powietrzu przeszła linję autową.
W dalszym ciągu gra zmienna; na wyróż
nienie zasługuje w tej części Fontowicz.
który spisywał się bardzo dobrze. Po prze
rwie „ŁKS" walczy coraz gorzej, natomiast
„Warta“ utrzymuje się na poziomie z
przed przerwy. W 6 min. iewoskrzydłowy
„zielonych“ przenosi piłkę do łącznika,
Mila wybiega z bramki i w tej chwili Cyll
chwyta piłkę głową, podaje ją do tyłu, a
ta wpada do... pustej bramki. Od tej
chwili ma „Warta" kompletną przewagę.
Dużo bardzo dobrych pozycyj psuje Knio
ła, który nawet z czterech metrów nie
umie strzelić. Po zdobyciu drugiej bram
ki dla „Warty", Gałecki w „ŁKS" przecho
dzi do ataku, jednakże skuteczność gry
gospodarzy jeszcze więcej przez to zmala
ła. Sędziował dobrze p. Baran; publiczno
ści zebrało się powyżej 5,000 osób; wszy
scy za wyjątkiem momentu nieprzyznania
bramki „ŁKS" zachowywali się popraw
nie. (Tel. wł.) W. K.
Katowice. „Pogoń“ — „IFC“ 1:1
(0:0). Wynik remisowy niezupełnie odpo
wiada przebiegowi meczu, gdyż „Pogoń"
bezwzględnie górowała i grała znacznie le
piej niż w piątek. Zawdzięcza ona ten wy
nik anemicznej akcji swego ataku, który
nie umiał wykorzystać nawet najdogod
niejszych pozycyj. Po pauzie goście opadli
z sił, stosując poza tem po zdobyciu pierw
szej bramki błędną taktykę, gdyż zrezy
gnowali z walki „murując". Punkt dla
„Pogoni“ strzelił Zimmer, gospodarze wy
równali w zamieszaniu przez Pospiecha
Sędziował p. Brzeziński b. dobrze; widzów
— około 3,000 osób. (Tel. wł.) F. G.
Kraków. „Garbarnia" — „Czarni"
3:2 (1:0). „Czarni" grali znacznie lepiej niż
przed dwoma dniami z „Cracovią". Do
przerwy siły były naogół wyrównane; w
30 min. Bator strzela pierwszą bramkę i
od tej chwili utrzymuje się lekka przewa
ga „Garbarni". Po przerwie już w 2 min.
Joksz zdobywa drugą bramkę. Odtąd
„Czarni" zaczynają grać intensywniej i
uzyskują w 12 min. przez Reymana pierw
szy punkt. 7 min. później Pazurek po prze
boju zdobywa trzecią bramkę, lecz „Czar
ni" mimo tego się nie załamują, walcząc
bardzo ambitnie i uzyskują nawet zdecy
dowaną przewagę. Drugi punkt dla nich
strzela znów Reyman, pąkując piłkę do
pustej bramki. Zwycięstwo „Garbarni"
uważać należy za bardzo szczęśliwe. Sę
dzia p. Słomczyński — dobry. Publiczno
ści około 3,000 osób. (Tel. wł.) K. S.
Warszawa. „Polonja" — „Turyści"
2:1 (0:1). Zasłużone zwycięstwo „Polonji“,
dla której bramki zdobyli Ałaszewski i
Krygier. Dla „Turystów" honorowy punkt
uzyskał Frankus. Gra sama była niecie
kawa zwłaszcza w pierwszej połowie.
Bramkę dla „Turystów" zawinił bramkarz
Keller, który chwyciwszy piłkę idącą na
aut, odbił ją nieszczęśliwie pod nogi prze
ciwnika. Na wyróżnienie zasługuje AłaszewakJ i Jelski na obronie oraz debiutu-
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jący młody Michalski; w drużynie gości
— Karasiak. Sędziował — p. Rutkowski,
widzów 2000 osób. (Teł. wł.) T. S.
(Tabela ligowa przedstawia się nastę
pująco (w nawiasach podajemy ilość gier
i stosunek bramek): 1. „Garbarnia" 31 p.
(22, 60:40); 2. „Warta" 30 p. (23, 56:35): 3.
„ŁKS" 29 p. (24, 41:41); 4. „Wisła" 27 p,
(22, 58:43); 5. „Legja" 27 p. (22, 41:32): 6.
„Cracovia" 27 p. (23, 60:35); 7. „Polonja“
20 p. (23, 44:55); 8. „Czarni" 18 p. (24, 59:63);
9. „Warszawianka" 17 p. (21, 30:47); 10. „I.
Kat. KS (IFC) 17 p. (23, 31:47); 11. „Pogoń"
16 p. (22, 38:45); 12. „Turyści" 16 p. (22,
29:52); 13. „Ruch" 15 p. (20, 30:44). W ta
belce powyższej uwzględniliśmy również
unieważnienie przez zarząd ligi spotkania
„Ruchu" z „Garbarnią", które jak wiado
mo zostanie powtórzone.
Dzień POZPN przyniósł w niedzielę na
stępujące wyniki: „Liga" — „Legja" 4:1
(2:1). Niespodziewane i niezasłużone zwy
cięstwo odniosła „Liga" nad mistrzem
kl. A. Zawdzięcza je przedewszystkiem
większej ambicji i ofiarności. „Legja" wy
stąpiła w osłabionym składzie i miała
prawie przez cały czas przewagę, chwila
mi nawet znaczną, o czem świadczy sto
sunek rogów 13:4. Gra sama była dość
ciekawa, bardzo żywa i prowadzona w
szybkiem tempie. W „Legji" zawiódł
atak, tym razem strzałowo niedysponowa
ny. Bramki zdobyli dla zwycięzców Gośliński i Perz — po dwie, dla „Legji“ honarowy punkt uzyskał Sadalski. -Sędzio
wał p. Konieczny.
„Sparta" — „Polonja" 3:1 (2:1). Wygra
ła zasłużenie „Sparta", która miała prze
wagę. „Polonja" walczyła bardzo ładnie i
ambitnie; jedyną bramkę dla niej strzelił
prawy łącznik. Dla „Sparty" punkty uzy
skali Brent dwa i Ługowski jeden; poza
tem nie wykorzystała ona dwóch karnych.
Najlepszy na boisku był Hyla ze „Spor
ty“, który raził jednak swą hałaśliwością.
drem Szkoła Podch. — Jarocin Szkoła
Podch. 9:3 (2:1). Zasłużone zwycięstwo od
nieśli gospodarze, w zespole których grał
p. i. w ataku słynny bramkarz „Warsza
wianki"; strzelił on dwie bramki, dalej Ka
miński 4, Nonasz, Jankowski i Mierniczek
— po 1. Dla Jarocina uzyskali punk,ty:
Ciekuta 2 i Słoński 1; najlepszy w zespole
gości był Jasiński.

Wioślarstwo
Na przystani AZS odbyło się w niedzie
lę zamknięcie sezonu. Po przemówieniu
przew. P. K. T. W. p. M. Garsteckiego ścią
gnął on flagę z masztu na znak oficjalne
go zamknięcia sezonu.

Składki i pokwitowania
W administracji pisma naszego złoiono w dalszym ciągu:
Na pomnik Serca Jezusowego: I. S„
Poznań, 20 zł. — T. Rowińska 5 zł. — St.
Kunzowie z Ostrowa zamiast wieńca na
grób śp. Piotra Sikorskiego 15 zł. — Elż
bieta Połczyńska z podziękowaniem za
zdrowie 5 zł. — S. B. 10 zł. — W. S. z proś
bą o miłosierdzie 10 zł. — Wilma Rowiń
ska za szczęśliwie udaną operację 100 zt
— Sikorski 5 zł — Skrzypkowie z podzię
kowaniem za otrzymane laski 5 zł. — Ra
zem z poprzednio pokwitowanemi 788,95
złotych.
Na chleb św. Antoniego: S. B. 5 zł. _
Razem z poprzednio pokwitowanemi 10,20
złotych.
Na Tow. Opieki nad Inwalidami: RSdzina Ansion 5 złotych.
Na Tanie Kuchnie dla błędnych mia
sta Poznania: Rodzina Ansion 5 zł —
Razem z poprzednio pokwitowanemi 45 zł.
Na szpital św. Józefa: M. Paczkowska
z córką zamiast światła na grobach śp L.
Paczkowskiego i śp. Janki Reimanówny
10 złotych.
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WIADOMOŚCI POTOCZNE
Roztrwonił 30 tys. złotych
Mile złego początki, ale koniec będzie ... bardzo żałosny
W Kościanie na poczcie prakty
Defraudant rzucał pieniędzmi na
kant pocztowy Teofil Jankowski do wszystkie strony, udając bogatego pa
puścił się w tych dniach defraudacji na, sprawiwszy sobie nową garderobę,
na sumę 30 tys. zł i ulotnił się Pewne wydawał w lokalach tak duże sumy
poszlaki wskazywały na to, iż defrau pieniędzy, że wzbudzało to powszech
dant zbiegł do Warszawy.
ną uwagę.
W tym kierunku też zarządzono
jednak zabawił Jankow
natychmiastowy pościg, dokąd udał skiNiedługo
we
Lwowie,
obawiając się, aby go
się specjalny wysłannik poznańskich tam nie przyłapano
i wyruszył pono
władz śledczych.
do Warszawy. Tu wszakże nie
Tymczasem po krótkim pobycie w wnie
mu się dłużej ukrywać i nieba
Warszawie Jankowski, który wystę udało został
aresztowany przez poszu
pował pod przybranem nazwiskiem wem
kujące go władze. Wówczas miał przy
Edmund Wierbiński, wyjechał do sobie
już tylko 1.240 zł z ogólnej sumy
Lwowa w towarzystwie warszawskiej 30 tysięcy
zł. Była to reszta ze straco
śpiewaczki kabaretowej zwanej popu nej już fortuny.
larnie Krysią. We Lwowie zabawiał się
Jankowski wesoło z nią razem, przy
Niesumiennego urzędnika przewie
czem w przypływie niezwykłej hojno ziono do Poznania i przekazano miej
ści „podarował“ swej towarzyszce 6 ty scowym władzom. Radość jego była
sięcy złotych gotówki, drogie futro z krótka, ale ciężka i długa będzie po
piżmowców, palto oraz inne „drobiaz kuta. (k.)
gi“.

Teatr Premjer
Dziś pierwszy występ w Poznania
w Teatrze Polskim
Teatr „Premjer“ pod kierownic
twem artystycznem Fr. Frączkowskiego święci triumfy w swej podróży ar
tystycznej po całej Polsce, grając naj
nowszą sensacyjną komedję politycz
ną Shawa „Wielki kram“ z JunosząStępowskim w głównej roli króla Ma
gnusa.
Występom tego teatru w miastach
małopolskich i Górnego Śląska towa
rzyszy wszędzie entuzjazm publiczno
ści i miejscowej prasy, tak, że sukces
artystyczny nowej placówki przeszedł
wszelkie najbardziej optymistyczne oczekiwania. „Teatr Premjer“ skoń
czył już objazd po Małopolsce i Gór
nym Śląsku i zawita do miast Poznań
skiego oraz Pomorza. Rozpoczyna swe
występy dziś i 5 bm. Poznań, 6.11. Gnie
zno, 7. 11. Inowrocław, 8. 11. Byd
goszcz, 9. 11. Tczew, 11. 11. Grudziądz,
12. 11. Toruń.
Oryginalna i ciekawa sztuka wiel
kiego pisarza i myśliciela, poruszają
ca najaktualniejsze problemy oraz za
gadnienia życia politycznego i spo
łecznego; znakomite nazwisko Junoszy-Stępowskiego z całym świetnie
zgranym zespołem dają rękojmię dal
szego powodzenia i uznania.

Tragiczne wypadki
Śmierć wskutek otrucia się — Zginął
przysypany ziemią
Samobójstwo popełniła w Gnieźnie
19-letnia Marja Nowakowska zażywa
jąc kwasu solnego. Zatrucie było tak
ciężkie, że desperatka zmarła w lecz
nicy Czerwonego Krzyża w Gnieźnie.
Powód rozpaczliwego kroku nie został
narazie ustalony.
Ziemia przysypała w Baranowie w
pow. pleszewskim 19-letniego Jana
Szczepańskiego zatrudnionego przy
wkładaniu rur studni należącej do
swego ojca Tomasza Szczepańskiego.
Nieszczęśliwego wydobyto wkrótce,
był on już jednak bez życia. Wypa
dek powstał podobno wskutek nie
ostrożności. (k) ,

Ostrożniej jechać!
Nieludzki szofer — Złamanie ręki —
Dwa zderzenia
W Świbie (pow. kępiński) samo
chód osobowy własność p. Schrottera
z Dziedzic na Śląsku Cieszyńskim
kierowany przez szofera Franciszka
Dziocha najechał na 15-letniego ucz
nia ślusarskiego Feliksa Marczaka ze
Świby. Obrażenia były tak ciężkie, że
Marczak zmarł. Winę wypadku po
nosi szofer, który mijając chłopca
jechał za blisko, wskutek czego wy
stający wskaźnik uderzył nieszczęśli
wego w głowę. Nieludzki kierowca,
(wiózł on też właściciela auta) uciekł
nie troszcząc się o swą ofiarę. Samo
chód zdołano przytrzymać i Dziocha
odstawiono do więzienia sądowego w
Kępnie.
Między Prokopowem a Pleszewem
wpadl do rowu samochód firmy „Diabolo Separator“ z Poznania, przyczem
szofer Jan Hoffman odniósł złamanie
ręki. Wypadek zdarzył się z powodu
oderwania się przedniego koła w cza
sie jazdy.
W Bydgoszczy na ul. Mickiewicza
zderzyły się dwa samochody, kiero

wane przez kupca Jana Skrzypczaka i
szofera Józefa Kleinhorna z Bydgo
szczy; auta uległy nieznacznym uszkodzeniom. Drugi taki wypadek wy
darzył się również w Bydgoszczy na
ul. Gdańskiej; samochodami prowa
dzili szofer Bronisław Olszewski i szo
fer Franciszek Malsch. Należy za
znaczyć, że w obu wypadkach obyło
się na szczęście bez ofiar w lu
dziach. (k)

KALENDARZYK
Poniedziałek, 4 listopada 1929
Słońce: wschód 6.53 — zachód 16,18 —
długość dnia 9 godzin 25 min
Księżyc: wschód 10,24 — zachód 17,27 —
po nowiu.
Stan pogody według spostrzeżeń Stacji
Meteorologicznej przy Uniw Pozn:
Poniedziałek, godz. 7 rano: Tempe
ratura powietrza umiarkowana p'us
5 st. C., pochmurno, ciśnienie atmo
sferyczne umiarkowane 756 mm. —
W ubiegłej dobie temperatura naj
wyższa plus 8 st. C„ najniższa plus
4 st C. Ilość opadu 1 mm
Stan wody w Warcie według notowań In
spekcji Dróg Wodnych: Wczoraj i
dziś — 0,08 m.
Kal. rz -kat.: Karol Bor. — jutro Zacha
rjasz pr.
Kal. slow.: Mściwój — jutro Sławomir bł.

Nocna służba aptek
Śródmieście: Apteka Sapieżyńska. pl. Sa
picżyński 1.
Apteka pod Złotym Lwem, Stary Ry
nek 75.
Apteka pod Eskulapem, płac Wo!
ności 13.
Apteka Chwaliszewska,
Chwalisze
wo nr. 76.
Jeżyce: Apteka pod Gwiazdą, ulica Kra
szewskiego 12.
Łazarz: Apteka Łazarska, ul. Małeckie
go nr 26.
Wilda: Apteka „Fortuna", G. Wilda 96.
W innych dzielnicach miasta tamtejsze
apteki.
Pogotowie Ratunkowe Związku Łęka
rzy, oł. Pocztowa 30. dyżuruje we dnie
I w nocy. - Telefon 55-55.

KRONIKA KOŚCIELNA
— * Z archidiecezji gnieźnieńskiej. Ks
Kardynal-Prymas zamianował ks. Kazi
mierzą Tadrzyńskiego, rektora kościoła
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, oj
cem duchownym przy Arcybiskupiem Seminarjum Uuchownem w Gnieźnie; ks.
profesora dr. Józefa Nowackiego profeso
rem zwyczajnym przy Arcybiskupiem Se
minarjum Duchownem w Gnieźnie.
Instytucję kanoniczną otrzymali: ks
Klemens Zieliński na beneficjum w Szu
binie; ks. Zygmunt Powel na beneficjum
w Golinie; ks. Jan Szlachta na beneficjum
w Niechanowie. W administrację odda
no: ks. Józefowi Sarniewiczowi, probosz
czowi w Marzeninie, parafję w Grzybowie;
ks. Stanisławowi Gałeckiemu, wikarjuszowi przy kościele Matki Boskiej w Ino
wrocławiu, parafję w Jedlcu.
Na wikarjat powołano: ks. Walente
go Wnuka z Szubina do Pakości; ks. Lud
wika Sobieszczyka z Pakości na pierwsze
go wikarjusza przy kościele Matki Boskiej
w Inowrocławiu; ks Jana Kupczyka z
Gniezna na pierwszy wikarjat przy ko
ściele Matki Boskiej w Bydgoszczy-Szwederowie; ks. Kazimierza Bobera, wika
rjusza przy kościele w Szwederowie, na
wikarjat przy kościele św. Trójcy w Byd
goszczy.
,
— * Z archidiecezji poznańskiej. W
administrację oddano: ks. Stanisławowi
Małeckiemu, proboszczowi w Raszkowie i
dziekanowi dekanatu Ostrowskiego, para
fję św. Jana-Chrzciciela w Krotoszynie;
ks. administratorowi Mierzejewskiemu w
Skrzebowie parafję w Raszkowie; ks.
Władysławowi Skórnickiemu nowo utwo

rzoną parafję św. Krzyża w Poznaniu —
' Górczynie. (rf.)

OSOBISTE
— , * Srebrne gody. W środę, dnia 6
bm. obchodzi srebrny jubileusz malżeó
ski p. Moskalski Józef z żoną Katarzyną
z Bocianów, zamieszkali przy St. Rynku
nr. 10. Msza św. na intencję Jubilatów
odprawi się o godz. 9 w kościele ks. ks.
Salezjanów.

ZEBRANIA, ZJAZDY
— * Z Ogniska Polek. Zebranie ple
narne odbędzie się w środę, 6 bm. o godz.
18.30 na sali Stowarzyszenia Techników
św. Marcin 21. Wykład o Piśmie św. wy
głosi ks. prof Drygas.
— * Tow. Przyjaciół gimn. Im. Marcin
kowskiego. Dnia 5 listopada o godz 17
odbędzie się zebranie plenarne Tow
Przyjaciół gimn. im. Marcinkowskiego w
gmachu gimnazjum. Ze względu na bar
dzo ważne sprawy uprasza się rodziców
o jaknajliczniejszy udział.
Zarząd.
— * Z Pozn. Okręgu Stowarzyszeń Mło
dzieży Polskiej. Zebranie wszystkich za
rządów Pozn (Jkr. S M. P odbędzie się
w środę, dnia 6 bm. o godz. 19,30 w loka
lach okręgowych przy placu Nowomigj
skim 5. Na posiedzeniu tern załatwione
będą wszelkie formalności, związane z
przygotowaniem „Święta Młodzieży“ W'
tym celu konieczne jest przybycie wszyst
kich zarządów S. M. P. i przedłożenie za
potrzebowań na rnaterjały, oraz doniesie
nie, czy w stowarzyszeniach istnieją ko
mitety, które czuwać będą nad kwestują
cymi w dniu „Święta Młodzieży“.

WYKŁADY
— * Wykład ks. prał. Łeśnobrodzkiego
odbędzie się w dniu dzisiejszym jak i na
stępne nie w auli Uniwersytetu Poznań
skiego, lecz w Domu Ewangelickim o go
dzinie 20. Bilety otrzymać można przy
wejściu na salę.
— * Wykłady fachowe Zw. Zaw. Pra
cowników Bankowych w Poznania. Re
ferat kulturalno-oświatowy zorganizował
na miesiąc listopad br następujące wy
kłady dla członków Związku: 1) 6 bm
profesor W. S. H. dr. Schmidt: „O płyn
ności banków handlowych“; 2) 16 bm kol
Dobroczyński: „Cukier jako produkt i
przedmiot handlu światowego“; 3) 27 bm
prof. W. S H. Żardecki: „Banki Europy
Zachodniej i ich . działalność". Wykłady
odbędą się w podanych terminach o godz
20 w sali wykładowej Wyższej Szkoły
Handlowej przy Al. Marcinkowskiego 24.

WIECZORY, KONCERTY
— * Wieczornica. Staraniem TTT za
konu św. Franciszka przy kościele Ojców
Franciszkanów odbędzie się dnia 7 bm
na sali Ogrodu Zoologicznego o godzinie
19.30 wieczornica
Obszerny program
składa się z wesołych atrakcyj i popisów
doborowej orkiestry. Czysty dochód z
wieczornicy przeznacza się na kościół Oj
ców Franciszkanów i na dom tercjarski
O liczny udział Szan Obywatelstwa, ze
względu na tak doniosły cel, prosi Zarząd

KOMUNIKATY RÓ2NE
— * W Poznańskim Okręgu Stowarzy
szeń Młodzieży Polskiej treningi lekko
atletyczne odbywają się w wtorki i piątki
od godz 19,30 w hali Centr Szkoły na Stadjonie Wojskowym, wejście z ul. Marcelińskiej.

KRONIKA MIEJSCOWA
— * Przebieg pogody w mieś, paździer
niku br. podług spostrzeżeń na stacjach
meteorologicznych Uniwersytetu Poznań
skiego. Ubiegły miesiąc październik od
znaczal się pogodą bardzo ciepłą. Tempe
ratura powietrza wahała się w Poznaniu
od 1 stopnia mrozu do niezwykle wysokiej
upalnej wartości 26 stopni, a średnio wy
niosła aż 10,7 stopni Celsjusza i wypadła
o 2,3 stopnia wyżej normy. Choć niebo
było przeważnie pochmurne i deszcze pa
dały często, jednakże nie byty obfite i
przyniosły w 14 dobach ogółem 26 mili
metrów wody, co stanowi 73 proc normal
nego opadu w październiku. Słońce świe
ciło ogółem przez 100 godzin, czyli 88 proc
zwykłego czasu usionecznienia w tym
miesiącu. — W obserwatorium meteorolo
gicznem w Golęcinie najwyższa tempera
tura przekroczyła 25 stopni w dniu 5 paź
dziernika, a najniższa dosięgła 1,5 stop
nia mrozu nocą 22 października. Przy
mrozek nocny zdarzył się tylko ten jeden
raz, gdy zazwyczaj występuje w tym mie
siącu już trzy razy.
(—) Prof. W. Smosarski.
— * Stan bezrobocia w Poznaniu wzma
ga się coraz bardziej. W ub miesiącu li
czono na terenie m. Poznania 3 050 bezro
botnych, w tern około 30 proc, kobiet.
— ’ Samochody a rnch uliczny. W
miosiącu październiku zgłoszono następu
jące wypadki i wykroczenia samochodu
we i dorożkarskie: za nieoświetlenie sa
mochodów 152. za używanie syreny 15, za
palenie tytoniu podczas jazdy 12. za nie
przepisową jazdę 77. za tamowanie ruchu
kołowego 65. za nadmierne dymienie 17.
za wyprzedzanie i szybką jazdę 18, za nie
posiadanie wskaźnika 10. za jazdę z pa
sażerami z podniesioną chorągiewką 21.
za najechanie ludzi 5. za nieposiadanie
firmy 3, za nieposiadanie dyplomów szo
ferskich i legitymacji dorożkarskiej 13, za
nieposiadanie numerów przy czapce, w
służbie dorożkarskiej 13. za jeżdżenie uli
cą zakazaną 5, za sunie w przeciwnym

U ludzi z nieregnlarnem działaniem
serca, szklanka naturalnej wody gorzkiej
Franciszka Józeia stosowana codziennie
ziana naczczo powoduje lekkie wypróż
nienie. Lekarze specjaliści chorób serco
wych twierdzą, że nawet przy ciężkich wa
dach serca woda Franciszka Józefa działa
pewnie i bez żadnych komplikacyj. Żądać
w aptekach i drogerjach.
nw 5180
kierunku jazdy 4; ogółem 430 wykroczeń.
(z.)
— * W nowo otwartej kawiarni p. We
bera przy ul. Nowej oświetlenie elektrycz
ne wykonała firma „Ęlóktronja“ wiaśc.
p. J. Nijaki przy ul. Grunwaldzkiej 20, a
nie, jak mylnie podano, firma „Elektron“.
— * Z targu. Dnia 4. b. m. na pl. Sapieżyńskim płacono za nabiał: 1 kg.
masła wiejskiego 6,00—6,40 zl; masła mle
czarskiego 7,00—7,20 zl; twarogu 1,00—1.40
zł; mendel jaj 3,20—3,40 zl; litr śmietany
2,80—3,20 zł; litr mleka pełnego 40 gr;
za mięso: 1 kg słoniny świeżej 3,20 do
3.40 zł: słoniny wędzonej 4,00—4.20 zl;
wieprzowiny
3,20—4.40 ' zł;
wołowiny
3,20—4.40 zł; cielęciny 3.20—4,80 zł; skopowiny 2,80—3,20 zl: koziny 2,00—2,20 zł;
smalcu 4,00—4,20 zł; za drób: para
kurcząt 5,00—6,00 zł; kura 4,00—5.00 zł;
perlica 6.00—8.00 zł; kaczka 5,00—6.00 zl;
para gołębi 2,00—3,00 zł; para kuropate w 6.00— i.00 zł; za ryby: 1 kg szczu
paka 4,00—4,60 zł; karpia 4,80—6,00 zł;
lina 5,00—5,60 zł; węgorza 7,00—8,00 zł;
karasia 2—4.40 zł; leszcza 2—4 zł; okonia
3,60 zł; suma 4—5 zł; białych ryb 0.80 do
1,50 zł; za t arzyny: 1 kg ziemniaków
8—10 gr; 1 kg. marchwi 20 gr; bura
ków 10—15 gr; cebuli 40—50 gr; szpinaku
60—80 gr; jarmużu 80 gr; 1 kg. fasoli 30 do
50 gr; fasoli szparagowej 1.20 zl; 1 kg rabarberu 30 gr; 1 gi sałatki zielonej 30 do
50 groszy; białej kapusty 25—40 groszy;
modrej i włoskiej 40 do 60 groszy;
1 p kalarepy 15 gr: 1 kalafjor 0,30-1.00
zł; 1 mdl ogórków 60—80 gr; 1 kg. bobu
1,20 zl; 1 kg pomidorów 0,30—0,50 zł; za
owoc: 1 kg jabłek 0.40—1.10 zł; eruszek
1,00—1,60 zł; śliwek 0,50—0,80 zł; wino
gron 5 zł; za grzyby: 1 kg pieczarek 1—2
zł; 1 kg zielonek 1,20— 1,60 zl; 1 kg ma
ślaków 1,00—1,20 zł; 1 kg borowików 2,40
do 4,00 zl; 1 kg. podpicniek 0.80—1,20 zł;
czubajki. szare zielonki, sarny i inne
grzyby 1,00 zl za kg; 1 kg. rydzów 6,00 zł;
za mendel raków płacono 1,00—3,50 zł;
1 kg. ehleba 40 gr. Dowozy duże; bardzo
duży dowóz grzybów. Targ niebardzo oży
wiony. Nabiał i niektóre jarzyny i owoce
nieco droższe, poza tern ceny bez zmian.
(hu.)

KRONIKA WYPADKÓW
— * Trup nieznajomego. Dnia 1 bm.
znaleziono na cmentarzu ewangelickim
trupa nieznanego mężczyznę lat około 65,
który popełnił samobójstwo przez otrucie.
Zwłoki odstawiono do prosektorjum sądowego. Ponieważ identyczności zwłok
dotychczas nie ustalono, uprasza się oso
by, które mogłyby udzielić bliższych informacyj, o zgłoszenie się do Wydziału
Śledczego pokój 35, gdzie znajduje się
również fotoerafja wymienionego, (zi
— * Pożar. W mieszkaniu p. Mielochn Józefa przy ul. Bosej 46 zapaliło się
łóżko, łóżeczko dziecięce i część podłogi.
Przywołana straż pożarna ugasiła ogień.
(Ł)

KRONIKA POLICYJNA
— * Na złodzieja czapka gore. Prze
chodzący nad Wartą policjant, zauważył
2 mężczyzn, obładowanych ciężkiemi pa
kunkami. Gdy stróż bezpieczeństwa usi
łował zbadać zawartość, nieznajomi po
rzucili je i ulotnili się W workach zna
leziono 37 skór króliczych, farbowanych
na czarno, 6 brązowych skór baranich. 2
skóry kozie, 2 koce i 10 bluz drelicho
wych. Przedmioty te znajdują się w prze
chowaniu policji. Wobec faktu, te do
tychczas nie zgłoszono żadnej kradzieży
podobnych przedmiotów, policja wzywa
ewentl. poszkodowanych do zgłoszenia
się, co z pewnością przyczyniłoby się do
ułatwienia pościgu (k.)
— " Kradzieże i włamania. Na linji
Dębina-Luboń skradziono ze szkodą Urzę
du Telegraficznego 720 m przewodów te
lefonicznych. — Z szopy p. Kowalczyka
Józefa, zam przy ul Fabrycznej 35. skradli złodzieje licznik elektryczny, płaszcz
męski i przybory elektryczne. — P Sobieszczeńskiemu Stanisławowi, szeregowe
mu Szkoły Podchorążych, skradziono z
kieszeni książeczkę wojskową. — P Ba
bińskiemu Janowi, zam. przy ul. Adama
Jeskego 8, skradziono z mieszkania

Dzisiaj w Kinie
Apollo: „Miłośny szept nocy“.
Anrora: „Czarny Pirot" z Douglasem
Fairbanksem.
Bajka: „Niezwyciężona flota“.
Casino: „Niezwyciężona flota“.
Colosseum: „W kajdanach“.
Corso: „Zemsta szaleńca
(Harry
Peel).
Edison: „Chata Wuja Toma".
Kapitol: „Kobiety na śliskiej drodze“
Mełropolis: „Mocny człowiek .
Odeon: „Miasto miljona poległych“.
Polonia (Grórczyn): „Stać tu!“
Eenaissance: „Król detektywów pary
skich .
Słońce: „Z dnia na dzień“.
Stylowe: .Markiz d Kon, szpieg ma
dame Pompadour".
Wilsona: „Ponad śnieg“.

Numer 510 = Kurjer Poznański, poniedziałek, ł listopada 1929 => Strona 7
obrączkę dukatową, łańcuszek złoty i ze rzystw. W skład zarządu weszli pp.:
garek srebrny, ogólnej wartości 700 zł. — Menzel — prezes, Ciesielski — zastępca,
Do biur firmy „Festyna“ przy ul. Garn Płatkiewicz — sekretarz, Kubiak — za
carskiej 5, włamali się złodzieje i skra
stępca. Istniejące na terenie wsi towa
dli 9 weksli na nazwisko Stęczniewska — rzystwa chętnie zgłaszają swoje przystą
Poznań, Ibkowski — Bydgoszcz, Ostro- pienie do Komitetu, który — mimo krót
wicki — Mogilno, Siuchniński — Byd
kiego czasu istnienia — zorganizował już
goszcz, Kaczmarek — Brzozowiec oraz ar następujące obchody: Tydzień L. O. P. P,
tykuły kosmetyczne.
Straty wynoszą akademję ku czci 150 rocznicy śmierci
przeszło 2 500 zł. (z.)
Pułaskiego i Dzień Katolicki. Obecnie
— * Czyja własność? W Komisarjacie Komitet przystępuje do zorganizowania
V. P. P. znajdują się 37 skórek króliczych obchodu listopadowego i gwiazdki dla
farbowanych na czarne, 6 brązowych ba biednej dziatwy.
ranich skórek, 2 koce — jasny i szary, 10
(Nowe boisko spęrtowe.) Podkomi
bluzek drelichowych i 2 sienniki. Przed tet —wójtowski
W. F. i P. W. przystępuje
mioty te porzucili nieznani osobnicy nad do wybudowania
wzorowego wiejskiego
Wartą i zbiegli, (z.)
ośrodka wychowania fizycznego. Grunt
pod boisko (1 ha) przeznaczyła rada gmin
KRONIKA SĄDOWA
na. Prace podjęte zostaną niebawem, tak,
— * Szajka złodziejska za kratami. Na aby już w dniu 3. 5. 30 mogło nastąpić po
terenie m. Poznania grasowała szajka święcenie boiska. W dniu tym odbędzie
złodziejska, która zuchwałemi swemi wy się też prawdopodobnie święto W. F. i
P. W.
stępami niepokoiła naszych mieszkań
ców. Policję alarmowano nieustannie!1 o
— * Buk. (Osobiste.) Srebrne gody
dokonanych włamaniach i kradzieżach,
aż wreszcie udało jej się „nakryć" zakon małżeńskie obchodzą dnia 6 bm. pp. Bar
spirowaną szajkę w osobach Edmunda tłomiej Wieszczeczyński z żoną swą We
Rystera, Leona Pacholskiego i innych. — roniką z domu Piotrowską. Mszę św na
W rezultacie „paczka" ta dostała się na intencję Jubilatów odprawi ks. Bajeroławę oskarżonych. Udowodniono im. że wicz w Ceradzu Kościelnym o godz. 9.
nocą wtargnęli do sklepu kolonjalnego p.
— * Gniezno. (Osobiste.) Komendant
Wagnera przy Piekarach; innym razem
nocą znowu włamali się do sklepu p. Hop- P. P. powiatu gnieźnieńskiego i wrzesiń
pego przy ul, Szwajcarskiej na Wildzie, skiego p nadkomisarz Trojanowski został
skąd wynieśli słodycze i cukier wartości przeniesiony na stanowisko komisarza
300 zł. Poza tem niebezpieczne kruki P. P. do Lwowa.
nocne odwiedziły
piwnicę
restaura
tora p. Dudzińskiego przy ul. Strzeleckiej.
Tu uraczyli się różnemi konserwami war
tości 800 zł. W końcu poślizgnęła im się
noga i wpadli w ręce policji. Sąd wy
Staraniem Związku Sodalicyj mamierzy! karę więzienia Pacholskiemu rjańskich w archidiecezjach gnie
przez pół roku, Rysterowi zaś przez 7 źnieńskiej i poznańskiej odbyła się w
miesięcy, (z)
ubiegłą niedzielę pielgrzymka jubile

Manifestacja religijna

Z OSTATNIEJ CHWILI
— * Liczne pożary. Spaliły się z nie
ustalonej przyczyny w Michalczy w pow.
wągrowieckim stodoła i szopa z żniwem
oraz narzędziami rolniczemi, własność
rolnika Walentego Szczygielskiego. Stra
ty, wyrządzone przez pożar, ocenia się na
około 13 tys. złotych. — W Wielu (pow
wyrzyski) poszły z dymem dwa stogi
(mieszanki i słomy) wartości około 2 500
zł, własność Franciszka Mierzwy i Wła
dysławy Kptki. Przyczyny powstania po
żaru nie zdołano ustalić. — W Chwałko
wie Kościelnem w pow. śremskim, spło
nął stóg żyta, własność rolnika Francisz
ka Ginderki, wartości około 3 tys. zł. Na
rzuca się podejrzenie, iż ogień został pod
łożony. — W Górze (pow. ostrzeszowski)
wskutek zapalenia się sadzy w kominie
spaliły się dom mieszkalny i stodoła ze
zbożem, własność rolnika Wojciecha Ponitki. Ogólną stratę, wyrządzoną przoz
pożar, ocenia się na około 9 tys. zł. (k.)
— ’ Kradzieży koni dokonano w Gębarzewie (pow. gnieźnieński) w nocy na 1
bm. Rolnikowi Władysławowi Noszczynie zrabowano konia i dwa półszorki ro
bocze; jest to 12-letnia gniada klacz wzro
stu 1,60 m. Tej samej nocy u rolnika Jó
zefa Leśnego skradziono powózkę malo
waną na żółto ze znakiem firmy Martin
w Gnieźnie. Tak skompletowanym za
przęgiem złodzieje odjechali w niewiado
mym kierunku, (k.)
— * Wykoleiły się wagony w Bojano
wie w pow. rawickim na dworcu w cza
sie przetaczania pociągu. Pięć wagonów
towarowych wyskoczyło z szyn, wpada
jąc na rampę do ładowania bydła i roz
bijając ją. Wagony zostały znacznie u
szkodzono. W dochodzeniach okazało się,
że winę ponosi funkcjonariusz kolejowy,
Adam Wicherek, który przez nieuwagę
nastawił fałszywie zwrotnicę, (k.)
— * Włamano się w Bydgoszczy w no
cy na 2 bm. do składnicy kupca Maksymiljana Lew idowskiego. Włamywacze
zabrali śniegowce wartości około 2 tys. zł.
(k.)
— * Gospodarza, Jadącego z Koronowa
do Więzowna napadlo czterech osobni
ków, by go ograbić. Jeden z nich, zauwa
żywszy nadjeżdżających robotników z Ko
ronowa, dopadł ich i począł bić, aby
ich zmusić do ucieczki i pozbyć się w ten
sposób świadków rozboju. Jednego z nich
zbił do nieprzytomności; drugi wszakże
bronił się biczem tak dalece, że zdołał w
końcu napastnika ubezwladnić i zepchnąć
do rowu. Napastnicy, spostrzegłszy po
rażkę swego kompana, zbiegli czemprędżej. Leżącego w rowie zawalidrogę roz
poznano jako syna okolicznego gospoda
rza, niejakiego Lipińskiego.
Napastni
ków nie minie zasłużona kara, (fj.)
— * Samochód przejechał na szosie
opodal Podgórza na Pomorzu robotnika
Zielińskiego. Nieludzki kierowca samo
chodu pozostawił ofiarę wypadku na szo
sie i zbiegł. Zieliński zmarł niebawem.
Numeru samochodu nie zdołano niestety
stwierdzić. (x.)

JARMARKI
—- ’ Czarnków. We wtorek dnia 5 bm.
odbędzie się tutaj targ na konie i bydło
— ‘ Żnin. W czwartek 7 bm. odbędzie
się w Żninie jarmark na bydło, konie i to
wary kramne.
— ' Rawicz. W czwartek, dnia 7 bm.
odbędzie się jarmark kramny oraz na
konie i bydło. Spęd świń jest zakazany.

I WIELKOPOLSKI
— ‘ Żabikowo, pow. poznański. (Komi
tet Tow.) Przed kilku tygodniami zorga
nizowano w Zabikowie Komitet Towa

uszowa. Prowadził ją moderator Sodalicji Panów N. ks. biskup Dymek,
w otoczeniu generalnego moderatora
Związku ks. Prądzyńskiego, sekr. gen.
ks. dr. Kicińskiego, ks. ks. moderato
rów; O. superj. Mielocha, radcy Noryskiewicza, kan. Schulza, prób. Budaszewskiego i dyr. Czeszewskiego.
W kościele kolegjaty pozn. św. Marji Magd, wyjaśnił ks. dr. Kiciński z
ambony znaczenie i warunki jubile
uszu; poczem po odprawieniu modlitw
jubil. udała się pielgrzymka z olbrzy
mim wręcz udziałem wiernych z pie
śnią na ustach do kościoła ks. ks. Je
zuitów, stamtąd do katedry, gdzie ks.
biskup
udzielił
błogosławieństwa
Najśw. Sakr. Pieśnią „Wszystkie na
sze dzienne sprawy“ zakończyła się
pielgrzymka, która przemieniła się istotnie w wspaniałą manifestację
uczuć religijnych i przywiązania do
Ojca św. — jubilata.

RUCH W TOWARZYSTWACH
— Tow. Uczniów Handlowych. Zebra
nie Kółka Scenicznego odbędzie się w po
niedziałek, dnia 4 bm w ognisku ucznia
T. U. H. o godzinie 19,30. Na porządku
obrad odczyt i sprawa przedstawienia.
— Wydział Pomocniczy Krawiectwa
Damskiego. Zebranie plenarne odbędzie
się w poniedziałek 4 bm o godz 19.30 na
sali p. Jarockiego przy ul Masztalarskiej
nr. 8. Na porządku obrad zabawa oraz
wykład: „Polska dawna i obecna".
— Kat Tow. Rzemieślników Polskich.
Zebranie odbędzie się w poniedziałek dn.
4 bm. o godzinie 20 na salł Domu Królo
wej Jadwigi. Na porządku obrad wykład
ks. patr. Czeszewskiego na temat: „Wra
żenią z podróży do Ziemi świętej" oraz in
ne ważne sprawy.
— Towarzystwo Restauratorów. Ple
narne zebranie odbędzie się we wtorek, d
5 bm. o godz. 16 w lokalu „Boulevard“, pl.
Nowomiejski. Na porządku obrad ważne
sprawy.
— Stow. Młodzieży Polskie] pod wezw.
św. Kazimierza Poznań-Górczyn. Zebra
nie plenarne odbędzie się dnia 5 bm. o
godz. 20 w ognisku przy ul. Bosej 16.
— Klub Damskich Fryzjerów. Zebra
nie roczne walne odbędzie się dnia 5 bm.
o godz 20 w lokalu ul. Wroniecka 6.
—- Tow. „Pielgrzym**. Od dnia 4—8 bm.
w godzinach od 6—7 wieczorem przyjmu
je się kandydatów na członków. Kandy
daci winni stawić się w biurze przy ul.
św. Józefa 5 wraz z 2 przedstawicielami,
członkami towarzystwa.
— Zrzeszenie Emerytów Kole), przy Z.
U. K.. Miesięczne zebranie odbędzie się
dnia 5 listopada o godz. 17 na sali p. Boh
nowej, ul. Marsz. Focha 85. Na porząd
ku obrad ważne sprawy
— Tow. Przemysł. „Kościuszko**. Ze
branie plenarne odbędzie się dnia 5 listo
pada o godz. 20 w lokalu zebrań p. W.
Spychały przy ul. Marsz Focha 136.
— Sodalicja św. Piotra Klawera dla
katol. misyj afrykańskich. We wtorek,
dnia 5 listopada odbędzie się nabożeń
stwo misyjne z wystawieniem Najśw
Sakramentu i kazaniem w kościele Ojców
Franciszkanów. Początek o godzinie 7-ej
wieczorem.
— Stow. Żeńskie] Młodzieży Kupiec
kiej. Zebranie odbędzie się we wtorpk.
dnia 5 listopada o godz. 19,30 w bomu
Królowej Jadwigi.
— Tow. Młodych Przemysłowców —
Wydział Krawiecki. We wtorek dnia 5
b. m. odbędzie się walne zebranie wydzia
łu krawieckiego Tow. Mlod. Przemysłów
ców o godzinie 8 wieczorem w lokalu Kq-

■ ła Senjorów, Aleje Marcinkowskiego 26.
II dom ogrodowy II piętro. O liczny udział członków prosi Zarząd.
— Tow. Hod. Gołębi Poczt. „Warta“. —
Zebranie odbędzie się w wtorek 5 bm. o
godzinie 19 w lokalu posiedzeń, Chwaliszewo 58-59.
— Tow. Powst. i Woj, Im. Gen. Hallera.
Plenarne zebranie odbędzie się we wtorek
dnia 5 listopada w lokalu p. Kasperkowej
przy ul. Kraszewskiego 16 o godz. 20. Na
porządku obrad ważne sprawy. W sobo
tę 16 listopada rb. urządza Towarzystwo
zabawę w lokalu „Boulevard“ przy pl
Nowomiejskim.
— Związek Emerytów Państwowych
oraz wdów i sierót. Zebranie odbędzie się
we wtorek 5 listopada rb. o godzinie 17,30
w lokalu p. Jarockiego, ul. Masztalarska
nr. 8. Panów Emerytów należących do
Kasy Pośmiertnej, którzy odebrali już okólniki, uprasza się o przybycie na ze
branie.
— Kołu Tow. Rękodzielników. Mie
sięczne zebranie odbędzie się we wtorek,
dnia 5 listopada o godzinie 19 w lokalu ze
brań, Nowy Rynek 4. Na porządku obrad
ważne sprawy, m i. wykład W kasie po
śmiertnej serja 69 —72 do płacenia.

RADJO
Programy radiofoniczne
Wtorek, dnia 5 listopada 1929 r.
Poznań (335 m) godz. 7.15 gimnastyka
poranna (prof. Waxman); godz. 13.00 sy
gnał czasu; godz. 13.05 koncert gramofono
wy: godz. 14.00 notowania giełdy pień, i
cen targowych Rzeźni miejskiej; godzina
14.15 komunikaty gosp., roln., PAT, spra
wozdanie o ruchu statków; godz. 17,05 od
czyt z cyklu odczytów misyjnych p. t. „Chi
ny“ (wygi. p. Zygmunt Olyński); godzina
17.25 kurs średni języka francuskiego (wy
kłada p. Orner Neveux); godz. 17.45 koncert
symfoniczny popularny. (Transmisja z
Warszawy). W programie Beethoven, Bach
Mozart; godz. 18.45 nadprogram; godzina
*) 19.05 interludjum muzyczne (śpiew i re
cytacje) w wyk. p. J. Bauera; g. 19.30 od
czyt p. t. „Mieszkania i podróże Eskimo
sów" (wygł. p. pik. Piekucki); godz. ’) 19.50
„Hrabina Marica“ — operetka Kalmana z
Milą Grabowską w roli tytułowej (trans
misja z Teatru Wielkiego w Poznaniu);
godz. 22.30 sygnał czasu — komunikaty
PAT; godz. *) 22.45 radjografja; godzina
23.15 muzyka taneczna z kawiarni „Esplanada“.
Audycje oznaczone *) w powyżej poda
nym programie nadawane będą przez sta
cję krótkofalową.
Warszawa (1412 m) godz. 12.05 radjowy
poranek szkolny; godz. 13.10 komunikat
meteorologiczny; godz. 15.00 komunikat
gospodarczy; godz. 15.20 przerwa; godzina
15.45 „Chwilka lotnicza“ (kluby lotnicze w
Polsce): godz. 16.15 koncert gramofonowy;
godz. 17.15 odczyt p. t. „O czerwonym Krzy
żu"; godz. 17.45 koncert symfoniczny popu
larny. 1. L. v. Beethoven: Uwertura „Fide
lio". 2. J. S. Bach: Koncert skrzypcowy
E-dür, 3. W. A. Mozart: „Eine kleine
Nachtmusik“; godz. 19.19 giełda rolnicza;
godz. 19.50 transmisja z opery Poznańskiej.
Katowice (409 m) godz. 12.05 radjowy
poranek szkolny z Warszawy; godz. 13.00
komunikat meteorologiczny; godz. 16.00
komunikaty gospodarcze; godz. 16.20 kon
cert gramofonowy; godz. 17.15 Wiosik: „Ogrodnik śląski"; godz. 17.45 transmisja z
Warszawy; godz. 19.10 komunikaty har
cerskie; godz. 19.20 inż. Stanisław Nitsch:
„Ze świata. — Odkrycia, zdarzenia, ludzie";
godz. 19.50 transmisja z Poznania. „Hrabi
na Marica“ — operetka Kalmana.

TEATRY
— • Z Teatru Wielkiego. Dziś „Pan
Twardowski“. W wtorek „Hrabina Mart
ca“ z pp Fontanówną, Grabowską. Bratkiewiczem, Raczkowskim i Sendeckim.
kapelmistrz p. Leszczyński. W środę
„Aida" z pp. Bojar-Przemieniecką i Perkowiczem w partjach Aidy i Radamesa.
„Łucja z Lamermooru“, opera Donizettiego, dana będzie po raz pierwszy w
sobotę z gościnnym występem Józefa Wo
lińskiego; partnerką znakomitego artysty
będzie p. Fedyczkowska; kierunek mu
zyczny p. Leszczyńskiego, reżyserski —
p. Karpackiego.
Józef Śliwiński, znakomity pianista,
wystąpi jedyny raz w niedzielę o 11,45 z
własnym koncertem w Teatrze Wielkim.
— * Z Teatru Polskiego. Dziś i jutro
wystąpi gościnnie dwukrotnie „Teatr Pre
mjer" pod dyrekcją Franciszka Frączkow
skiego. Odegrana będzie giośna komedja
w 3 aktach G. B. Shawa „Wielki kram"
w której rolę popisową wykona znakomi
ty artysta scen stołecznych, p. Kazimierz
Junosza-Stępowski. „Wielki kram“ zdo
był w całej Polsce nadzwyczajne^ powo
dzenie, do czego w dużej mierze przyczy
nia się mistrzowska gra p. Junoszy-Stę
powskiego.
— * Z Teatru Nowego. Dziś i jutro
ostatnie dwa występy znakomitych arty
stów Marji Malickiej, Aleksandra Wę
gierki i Zbyszka Sawana w świetnej ko
medji p .t. „Trio“. Prześliczną tę korne
dję w wykonaniu znakomitej trójki arty
stów, przyjmuje publiczność niemilknące
mi oklaskami przy otwartej kurtynie.
— * Premjera „Pana Topaza“ (Wielkie
A. B. C.). W bieżącym tygodniu wystąpi
Teatr Nowy z premjerą tej głośnej sztuki
Pagnoia. Są to dzieje nauczyciela wiej
skiego; doszedł on do majątku sposoba
mi, które sam potępia, oświadcza w koń

cu, że teraz może sobie pozwolić być ucz
ciwym. Rolę tytułową kreuje p. K. Justian. W Warszawie sztuka ta cieszy się
dużem powodzeniem.
Arnold Fol desy, najznakomitszy
obok Pablo Casalsa wiolonczelista świata,
niedościgły mistrz swego instrumentu —
wystąpi w sobotę, 9 b. m., w Auli Uniwer
sytetu. Arnold Foldesy jest niezwykle zna
nym i popularnym. W Ameryce Foldesy
koncertował razem u takimi artystami jak
Caruso, Schaljapin, Melba i inni, co najle
piej świadczy o jego marce światowej. W
reku 1922 artysta koncertował w Pozna
niu i odniósł Mjkces wprost oszałamiający.
Piękny program, złożony z dzieł Haydna
(Koncert d-dur) Hurć, Klengla, Czajkow
skiego, Sarasatego (tańce węgierskie).
Pragnąc wszystkim bez wyjątku — nawet
najmniej zamożnym, umożliwić wysłucha
nie koncertu, Biuro Koncertowe Nowomiejskiego urządza koncert Foldesyego w
Auli Uniwersytetu i ustanawia minimal
ne ceny biletów od 2 do 6 złotych. Bilety
do nabycia w składzie cygar Szrejbrowskiego, ul. Gwarna 20, teł. 56-38. zw 19 996
Występ Barytona z MonacŁfum. W pią
tek, dnia 8 listopada wiecz., o godz. 8,
w sali Domu Ewangelickiego, wystąpi uta
lentowany śpiewak - baryton Dr. Karol Eisenreich. Artysta ten posiada piękny, wiel
ki i metalowo brzmiący głos barytonowy,
szczególnie w górze rozporządza artysta
rzadką u barytonów pełnią głosu. Arty
sta, który jest specyficznym pieśniarzem
wybrał u nas nieslyszane pieśni Straussa,
Brahmsa, Breua i innych. Przy fortepia
nie prof. M. Sauer. Bilety od 1 do 6 zł do
nabycia w księgarni Ewangelickiej, ulica
Wjazdowa 8.
zw 19 955
Występ najsławniejszego skrzypka
holenderskiego w Poznaniu
Jan Dahmen, koncertmistrz Filharmonji Drezdeńskiej, najsławniejszy skrzy
pek holenderski, którego cała prasa euro
pejska stawia w rząd najwybitniejszych
skrzypków współczesnych, wystąpi po raz
pierwszy w Poznaniu w sobotę, dnia 9 li
stopada wieczorem, o godz. 8, w sali Domu
Ewangelickiego. Jan Dahmen, który
kilkakrotnie wystąpił z Filharmonją War
szawską, odniósł u fachowych recenzentów
zwycięstwo na całej linji. Kurjer War
szawski pisze o występie Dahmena: „Naj
sławniejszy skrzypek holenderski Jan
Dahmen posiada wszechstronną techni
kę, ugruntowaną na realnych podsta
wach. Nie często spotyka się u wybitnych
skrzypków tak cudowne miękkie brzmie
nie i elastyczność prawej ręki. W Dahmenie poznaliśmy nawskroś głębokiego mu
zyka, którego gra płynie z pełni duszy“.
Występ pierwszego skrzypka - wirtuoza w
bieżącym sezonie koncertowym o tak wy
sokich walorach artystycznych, powitają
nasj melomani z największem zadowole
niem. Z większych dzieł w programie
znajdują się Schnberta Dno o- 162, Mo
zarta koncert a-dnr 1 Lalo Symfonie Es
pagnole. Przy fortepianie Mona Dahmen.
Sprzedaż biletów u p. Szrejbrowskiego, ul.
Gwarna 20, w cenie 2 do 8 zł.
zw 19 878

Teatr Wielki
DZIŚ — „Pan Twardowski** — balet Ró
życkiego.
Wtorek. 5. 11. „Hrabina Marica** — ope
retka Kalmana.
środa, 6. 11. „Aida“, opera Verdiego.
Czwartek, 7. 11. „Hrabina Marica“, ope
retka Kalmana.
Piątek, 8. 11. „Zemsta nietoperza“, opera
komiczna Straussa.
Sobota, 9. 11. „Łucja z Lamermooru“, ope
ra Donizettfego. Premjera.
Gościnny występ Józefa Wolińskiego
Niedziela, 10. 11. o godz. 11,45 Koncert Jó
zefa Śliwińskiego.
Niedziela, 10. 11. o godz. 15 „Tatry“, baletopera Nowowiejskiego. (Ceny zniżone.)
Niedziela. 10. 11. wiecz „Hrabina Marica“,
operetka Kalmana.
Poniedziałek, 11. 11. „Hrabina“, opera Mo
niuszki.
Wtorek, 12. 11. „Polska krew“, operetka
Nedbala.
Początek o godzinie 8 wieczorem.
Bilety wcześniej do nabycia w kasie
Teatru Polskiego, uL 27 Grudnia.

Teatr Polski
DZIŚ — „Wielki kram“. — Występ Tea
tru Polskiego z Warszawy z udziałem
Kazimierza Junoszy-Stępowskiego.
Wtorek, 5. 11. „Wielki kram“. — Występ
„Teatru Premjer“ z udziałem Kazimie
rza Junoszy - Stępowskiego.
Środa, 6. 11. „Wiosna narodów“.
Czwartek, 7. 11. „Wiosna narodów“.
Piątek, 8. 11. „Wiosna narodów"
Sobota, 9. 11. „Wiosna narodów“.
Niedziela, 10. 11 o godz. 15 „Maman do
wzięcia“. (Ceny zniżone.)
Niedziela, 10. 11. wiecz. „Wiosna naro
dów“.
Poniedziałek, 11. 11. „Spazmy modne“.
Początek o godzinie 8 wieczorem.

Teatr Nowy
DZIŚ — „Trio“. — Gościnny występ
Marji Malickiej, Aleksandra Węgierko
i Zbyszka Sawana.
Wtorek,
11. „Trio“. — Gościnny występ
Malickiej, Węgierko i Sawana (ostatnie
występy).
Początek o godzinie 8 wieczorem.
Bilety poprzednio do nabycia w skła
dzie cygar p. Zygarłowskiego, narożnik
uŁ gwarnej j 27 grudnia,

Strona 8 = Kurjer Poznański, poniedziałek', & listopada 1929 = Numer 510

DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
NA MURACH I NA SZTALUGACH
KONKURSY, JURY I ARTYŚCI

chociaż zakrojona na wystawę we
Od Zarządu poznańskiej grupy ar wnętrzną, interesuje każdego, komu
tystów „Plastyka“ otrzymujemy na postęp i rozkwit szkoły tej naszej po
stępujące oświadczenie z prośbą o za znańskiej leży na sercu.
mieszczenie. Podpisali je imieniem
W sprawozdaniu z wystawy prac
„Plastyki“ prezes p. J. Marcinkow uczniów trudno pisać o wartościach
ski i sekretarz prof. A. Hannytkiewicz. artystycznych. Prace te są etapem do
Oświadczenie brzmi jak następuje:
późniejszej twórczości dojrzałej, a po„Staje się zwyczajem, że dyrekcje wstają bądź co bądź pod wpływem
poważnych imprez o znaczeniu mię- zdobyczy teoretycznych i praktycz
dzynarodowem, ogłaszając konkurs nych, osiągniętych dzięki wysiłkowi
na plakat, nie podają składu jury, łub pedagogicznemu profesorów. W wy
też jury to układają nieracjonalnie, stawionych obecnie studjach uderza
dając w niem artystom znikomą pro przedewszystkiem zainteresowanie się
centowo ilość miejsc. Tak było z pla naturą, oraz sumienne traktowanie
katem dla „Międzynarodowych Tar samego rzemiosła malarskiego. Studja
gów poznańskich“ (jury: 6 kupców, 2 architektury, z wielkim pietyzmem
artystów) i tak jest z plakatem dla traktowane pod względem form 1
„Międzynarodowej Wystawy Tury- barw, a wykazujące równocześnie w
styczno-komunikacyjnej“ składu jury niejednym wypadku wielkie zacięcie
w ogóle nie podano). Rezultatem ta graficzne, świadczące, że uczniowie ro
kiego postępowania jest, że artyści po bili je ze zrozumieniem rzeczy. Uczą
ważni w konkursach udziału nie bio- się przy tern poczucia proporcji na ży
rą, nie mając gwarancji, czy strona wym przykładzie — dojrzałym pod
artystyczna zostanie w konkursie u- względem stylu i wyrazu artystyczne
go. Jest też szereg pejzaży. W nie
względniona.
„Rozumiejąc ważność i odpowie jednym wypadku poruszali uczniowie
dzialność takich imprez, „Plastyka, założenia wybitnie malarskie, trudne
Grupa Artystów Wielkopolskich“ ape nawet dla artystów dojrzałych. W bo
luje na tej drodze do czynników mia gactwie kolorytu natury znajdowali
rodajnych, by nad tą sprawą zechcia- przy tern nowe rozwiązania harmonji
ły się zastanowić i przeprowadziły ra barw dla swoich przyszłych prac
cjonalną rewizję i zmianę dotychcza zdobniczych, w których założenie bę
dzie wybitnie kolorystyczne.
sowego systemu.“
Dziwneby się wydawać mogło, że
Poruszona przez „Plastykę“ spra uczniowie szkoły sztuk zdobniczych
wa jest w istocie poważną i zasługu w pracach wakacyjnych odchodzą od
je na baczną uwagę jako sui generis tego, czego się uczą: od zdobnictwa, i
objaw psychologiczny, a mianowicie ryzykują wyładowanie temperamentu
objaw pewnego ustosunkowania się artystycznego w sztuce tak zwanej
sztuki i do artystów. Powszechnie sztalugowej. Tymczasem jest to pro
przyjęty obyczaj jest taki, że gdy in ste,
że uczeń wyszedłszy z ciasnej (w
stytucje, korporacje czy przedsiębior Szkole
Sztuk Zdobniczych ciasnej w
stwa pragną uzyskać od artystów po prawdziwem
tego słowa znaczeniu)
moc w dotarciu do publiczności ze pracowni na świat Boży, wchłania z
swoim towarem czy ze swoją impre tego świata formy świeże, pierwotne.
zą, wówczas powierzają jury artystom, W późniejszej jego twórczości rzejako ludziom do tego rodzaju rekla mieślnika-artysty to zbliżenie do na
my fachowym, sobie zachowują tyl tury będzie pod wielu względami ko
ko głos doradczy, zaś głos decydują rzystne, oczywiście nie poto, aby brał
cy przypada artystom, którzy oczy z natury bezpośrednio wzory, lecz na
wiście biorą zawsze na wzgląd specy to, by się na przyrodzie uczył logicz
ficzne życzenia firm, konkurs rozpi nej budowy rzeczy pięknych.
sujących. Tutaj stało się wprost prze
Taka praca wakacyjna ma dla
ciwnie.
młodego
adepta sztuki jeszcze inne
Tymczasem nasza sztuka plakato
wa dawno wyszła z powijaków. Jest strony dodatnie. Przedewszystkiem
ona dzisiaj samodzielną gałęzią pla daje mu emocje z zakresu artystycz
nej cyganerji, które w naszym wieku
styki, a rozwija się świetnie. Doda filmów
mówiących i przelotów nad
wanie jej przedstawicieli do jury pla Atlantykiem
są bardzo cenne, a nie
katów tylko na przyprzążkę, jest ob zatraciły jeszcze,
mimo wszystko, swej
jawem nieufności, zupełnie niezasłu- murgerowskiej romantyki.
Potrąca
nym, a świadczącym, iż w kołach,
które takie jury zestawiają, mało się też taka praca o krajoznawstwo i na
o ... wychowanie fizyczne, tak
wie o naszej grafice i jej obecnym po wet
ziomie. Gdyby wiedziano o tern wię dzisiaj wysoko uważane. Jedna grupa
poznańskich uczniów zrobi
cej, orjentowanoby się, że gdy idzie o naszych
ła wycieczkę na studja własną łodzią,
wartość reklamową plakatu, artyści są obmalowując
po drodze na różne spo
daleko doświadczeńsi, niż ci, którzy soby cały prawie
Wisły, od źró
plakaty zamawiają. Artysta - grafik deł aż niemal po bieg
Teraz szłozdobył praktykę w całych latach pra by o to, aby pracaBałtyk.
wakacyjna
zorga
cy i eksperymentów, i on jest właśnie
w ten sposób w naszej Szko
fachowcem do reklamy graficznej, nie nizowana
Zdobniczej, znalazła zainteresowa
ten, kto reklamy potrzebuje. On to, le
nie wyrażone n. p. w subwencji. Da
artysta, wie jak od której strony zajść łoby
uczniom możność celowej po
przechodnia i jak na jego wzrok od krajutowłóczęgi,
zaś entuzjazm ich do
działać, aby przedmiot reklamowany
wydatnieby podniosło, a wiado
utkwił mu w oczach i by reklama Dy- pracy
mo, jak to dobrze działa na rezultaty
ła jak najskuteczniejszą.
nauki.
Jeżeli więc w jury mają roz
M. Ziółkowski.
strzygać nie fachowcy, lecz laicy, to
Poznań.
daleko prościej będzie, gdy ci laicy
zamówią sobie parę projektów i sami
z pośród nich wybiorą ten, który im
PISMA NADESŁANE
się podoba. Po co sprawy kompliko
„Hntnlk“.
Miesięcznik. Zesz 4. Treść:
wać? Życie i tak jest dosyć zawikła- Inż. Wł. Kuczewski:
„Analiza czynników
ne..,
procesu wielkopiecowego". — Inż. T. Mal
CO NASI MŁODZI ZDOBNIC1
PORABIAJĄ NA WAKACJACH

Od trzech lat urządza nasza pań
stwowa Szkoła Zdobnicza wystawy
prac uczniowskich, zrobionych w cza
sie wakacyj. Sam pomysł urządzenia
takiego pokazu ciekawy jest ze wzglę
du na swoje założenie pedagogiczne.
Uczeń ma możność pokazania twór
czości indywidualnej a równocześnie
zdaje w swoim rodzaju egzamin przed
samym sobą ze zdobytej w szkole umiejętności, którą w czasie wakacyj
nym ma zastosować praktycznie. Dy
rekcja wymaga więc od tych uczniów,
którzy nie spędzają wakacyj na prak
tyce w zakładzie przemysłowym, aże
by ze spędzonego poza szkołą czasu
zdali rachunek wobec szkoły i tych,
którzy szkołą się interesują. W ten
sposób powstała i obecna wystawa
prac wakacyjnych w. szkole, która,

kiewicz: „O jasnych plamach na przeło
mie próbek stalowych". — Mała prasa, —
Flotacja nid manganowych. — Koksiarnia. — Pneumatyczny przyrząd do otwo
rów gazowych. — Kontrola płomieniaków.
— Rozwój walcarek. — O piecach odzysknicowych. — Wiszące sklepienie. — Za
stosowanie pyłu węglowego. — Sprawoz
danie. — B. Chodkiewicz: „Nasza taryfa
kolejowa“. — Nowe świadczenia. — ko
munikat. — Inż. Wł. K.: „Koszty produk
cji żelaza sztabowego“. — J. Dębicki:
„Propaganda spożycia żelaza w Niem
czech“. — Odznaczenia wystawców na P.
W. K. — Statystyka. — Bibljografja.
„Przegląd Teologiczny“.
Kwartalnik
Naukowy. Zesz. 3. Treść: X. Michał Kordel: „Liturgja w regule św. Benedykta“.
— X. Kamil Kantak: „Życie wewnętrzne
bernardynów w dobie przedreformacyjnej". — X. Marjusz Skibniewski: „Stosu
nek Kościoła do państwa w prowincjach
zabranych przez Prusy r. 1793, 94, 95“.
— X. Władysław Śpikowski:
„Prymat
rzymski według św. Ireneusza“. — Recen
zje. — Kronika. — Towarzystwo Teolo
giczne yr Warszawie!,

ZYCIE KULTURALNE

Z PISM I Z BIBLJOTEK

NAUKA

Niezmiernie milą niespodziankę
sprawił polonistom p. Piotr Grzegor
czyk: Oto zebrał razem i wydał w osobnej (uzupełnionej i poprawionej)
odbitce swoje zestawienia bibliogra
ficzne za rok ubiegły, ogłaszane perio
dycznie w „Ruchu Literackim“*).
Dzięki temu ułatwił w wysokim sto
pniu korzystanie z bibljografji oraz
podniósł jej znaczenie ze względu na
ekonomję i organizację pracy nauko
wej.
Jest to bibljografja rozumowana, oparta na racjonalnej selekcji materjału, w którego wyborze kierował się au
tor przeświadczeniem o jego istotnej
wartości lub pożyteczności. Odnosi
się to zwłaszcza do literackiej zawar
tości czasopism. Odrzucono tutaj —
zupełnie słusznie — rzeczy popularne,
publicystyczne i beletrystykę; z litera
tury pięknej uwzględniono tylko ine
dita, oraz utwory cenione przez kry
tykę. Te zasadnicze wytyczne bibljo
grafji są niewątpliwie trafne, jeśli się
zważy jej cele i zadania, jakim ma
służyć. Niemniej jednak lukę dotkli
wą w organizacji naszej nauki o lite
raturze pozostanie fakt, iż sama lite
ratura piękna, ukazująca się na ła
mach czasopism, pozostaje w szer
szym zakresie poza rejestrację. (Oczywiście mamy na myśli tylko jej
wybór, który jest konieczny, aby
bibljografji naukowej nie przeładowy
wać bezużytecznym balastem). Nale
ży się spodziewać, że zagadnienie to
wejdzie do programu prac organizu
jącego się Instytutu Bibliograficznego
w Warszawie.
Układ książeczki jest rzeczowy, a
obejmuje następujące działy. 1. Bibljografję, księgoznawstwo i bibliofil
stwo. 2. Wiedzę o literaturze, teorję i metodykę badań literackich.
3. Teatr. 4. Różne (czasopiśmienni
ctwo, motywy literackie i in.). 5. Ilistorję literatury. Pracowicie zesta
wiony indeks osób i rzeczy przyczy
nia się doskonale do szybkiej orienta
cji w zebranym materjale. Autorowi
za trud, Ministerstwu za materjalne
poparcie wydawnictwa należy się
szczera wdzięczność.

Zgon uczonego.
Z Warszawy piszą
nam: Zmarł tutaj dr. med. Zygmunt Gru
dziński, docent Uniwersytetu Warszaw
skiego. Zmarły był bardzo w sferach le
karskich cenionym naukowcem i zostawił
w spuściźnie około 70 prac z różnych dzie
dzin medycyny.
Specjalnie interesował
się dziedziną radjologji klinicznej. Powo
łał do życia „Lekarskie Tow. radiologicz
ne“ i redagował cenne wydawnictwo,
kwartalnik „Polski Przegląd Radiologicz
ny“. Zasługą jego pracowitych wysiłków
jest ustalenie radiologicznego słownictwa
lekarskiego.
Wileńskie Tow. Lekarskie odbyło po
siedzenie z referatami: prof. dr. Janusz
kiewicza: „Na czem opieramy rozpozna
wanie choroby nadciśnienia?" i dra Wirszubskiego: „Z kazuistyki schorzeń móżdż
ku“. (nw)

MUZYKA
Recital J. Śliwińskiego. Z Warszawy
piszą nam:
W Filharmonii wystąpił z
własnym recitalem znakomity pianista,
p. Józef Śliwiński. Program obejmował
utwory: Chopina, Schumanna, Paderew
skiego, Czajkowskiego, Liszta, Mendels
sohna, Glinki, Rubinsteina, Granadosa,
Albeniza i in. (mw.)
Jazz-band na iortepianie. Z Krakowa
piszą nam: Polskie sale koncertowe ob
jeżdżają obecnie dwaj pianiści z Paryża,
pp. Wiener i Doucet, którzy uprawiają oryginalną muzykę.
Grają mianowicie
na dwóch fortepianach tańce jazzowe. Są
świetnie ze sobą zgrani, rytmizują wyra
ziście, a przez zmianę kolorytu uderzenia
wydobywają z fortepianów niemal efekty
orkiestry jazzowej. Jest to muzyka bar
dzo zewnętrzna, ale interesująca i dla na
szych czasów charakterystyczna, (mk.)

TEATR
Sztuki „wojenne“. Z Warszawy piszą
nam: Tak jak na powieści wojenne tak i
na sztuki przyszła obecnie moda. Czyta
się powszechnie „Na zachodzie nic nowe
go“ i „Na rozdrożu“ (powieść angielska ze
stosunków z lat bezpośrednio po wojnie)
gra się w Ateneum warszawskiem „Hin
kemanna“, sztukę Niemca Tollera, zaś w
Łodzi „Rywali“ Andersona i „Karola i An
nę“ (z niemieckiego Franka). Wystawieni
przez L. S. Schillera z zastosowaniem róż
nych efektów, aż do kina włącznie, „Ry
wale" zyskali spore powodzenie. „Karol
i Anna“ również zaciekawili swą treścią.
Dwaj więźniowie wojenni, Niemcy, prze
bywając iągle ze sobą i rozmawiają o żo
nie jednego z nich, Annie, która została w
Niemczech po parutygodniowem zaledwie
pożyciu z mężem. Współ» ięzień jej męża
ucieka i dostał się do kraju, a że z opo
wiadań towarzysza niedoli pokochał nie
widzianą Annę, zostaje jej kochankiem,
na co Anna się godzi, gdyż otrzymała fał
szywą urzędową wiadomość o śmierci mę
ża. Po zawarciu pokoju mąż wraca i usi
łuje żonę odzyskać, lecz Anna już poko
chała tamtego i zostaje przy nim, mąż zaś
pociesza się miłością innej. Ostatnia ze
sztuk wojennych „Hinkemann“, jest historją o żołnierzu, który na wojnie został
okaleczony w sposób potworny i obrzydli
wy. Męczarnie jego fizyczne i psychiczne
z tego powodu wypełniają sztukę, która
jest iście po prusku brutalna i trywialna,
(tw.)

LITERATURA
Wydanie „Nowoczesnej komedii" Galsworthy'cgo. Nasz korespondent londyń
ski (z. gr.) donosi nam: W tych dniach po
jawiła się edycja „Modern comedy“ (No
woczesnej komedji) Johna Galsworthy.
Tytuł „Nowoczesna komedja“ dany jest
trylogji powieści:
.Biała małpa“, „Sre
brna łyżka“, „Pieśń łabędzia"; powieści
te są dalszym ciągiem głośnej „Sagi o
Forsyte'ach“, która stała się poniekąd do
kumentem minionej epoki. Trylogja „No
wa komedja“ przenosi nas w czas powo
jenny — okres chaosu i niepokoju. Edy
cja zaopatrzona jest w przedmowę znako
mitego pisarza.

OCHRONA ZABYTKÓW
Skarb w Borocujcach. Z Łucka piszą
nam: Podczas robót ziemnych przy budo
wie linji kolejowej między Stojanowem a
Łuckiem, na obszarze stacji Borocujce,
wykopali robotnicy kilka dzbanów staro
żytnych, napełnionych srebrnemi mone
tami rzymskiemi. Skarb obejmował 50
do 60 kg. monet. Robotnicy rozebrali je
między sobą, częściowo zaś rozsprzedali.
Zawiadomiony zbyt późno konserwator
ze Lwowa zdołał zebrać drobną tylko
część wykopanego skarbu. Zebrane mo
nety, w ilości około 8 kg. wagi, pochodzą
z końca I i z II wieku po Chrystusie. Cie
kawe są naczynia srebrne, w których
przechowane były monety Źnalazł się
też medal złoty, ważący 300 gramów, o
średnicy 9 cm, grubości 4 mm. Był on wy
bity na cześć Claudiusza Jovaniusa, rzym
skiego cezara, panującego zaledwie osiem
miesięcy: od 27 czerwca 363 do 17 lutego
364 roku. Zniósł on przeciwchrześcijańskie edykty Jułjana Apostaty i ustanowił
chrześcijaństwo, jako religję panującą
dla państwa rzymskiego. Medal tego ce
zara jest pierwszym znanym okazem, (oz.)

CZASOPISMA I LITERATURA

P o z n ań.

Dr. S. W.

*) Piotr Grzegorczyk: „Bibljografja li
teratury polskiej za rok 1928“. Warszawa,
1929. Z zasiłkiem Ministerstwa W. R.
i O. P.
„LES BIBLIOTHEQUES DE LWÓW“

W czerwcu odbył się w Rzymie
międzynarodowy zjazd bibliotekarzy i
bibljografów, na którym Polska miała
liczne i dobrane przedstawicielstwo.
Bibtjotekarze lwowscy przywieźli na
piękny i miły upominek członkom
zjazdu, książkę p. t. „Les bibliothèques
de Lwów“*). Pewna ilość egzempla
rzy została w kraju, do rozprzedaży i
zapewne zwróci uwagę nietylko tych,
którzy się »interesują przedmiotem,
ale i wszystkich miłośników pięknej
książki.
Wydawnictwo powstało pod redak
cją dra Eustachego Gaberle i tworzy
tom około stu stronnic ślicznego pa
pieru, wielkiej harmonji druku i dwu
nastu starannie wykonanych zdjęć.
Znaczenie informacyjne książki jest
pierwszorzędne. Można się z niej do
wiedzieć najważniejszych rzeczy o
wszystkich księgozbiorach lwowskich.
Podano zwykle zarys historyczny,
rozwój i narastanie zbiorów, treść da
nej kolekcji, jej stan obecny. Co jest
szczególnie godne uwagi, objęto nie
tylko wielkie bibljoteki, jak Ossoli
neum, Uniwersytecką, Baworowskich,
Dzieduszyckich, ale i mniejsze: miej
ską, Politechniki, Szkoły Weterynarji,
Wojskową,
Pedagogiczną,
podano
szczegóły dotyczące bibljotek semi
nariów uniwersytetu, bibljotek zakon
nych i t. d., słowem postarano się
dać całkowity obraz zasobów bibliote
karskich Lwowa, jak tego dotychczas
nie uczyniono.
Wydawnictwo może oddać znacz
ne usługi ludziom pracującym nau
kowo, którym nieraz brak odpowied
nich wskazówek o stanie posiadania
naszych księgozbiorów krajowych.
Lwów.
J. Parandowski.
*) Bibljoteki Lwowskie. Szkic informa
cyjny wydany przez Kolo Lwowskie Związ
ku Bibliotekarzy Polskich. Przy współu
dziale komitetu redagował Eustachy Ga
berle, Lwów 1929,
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DZIAŁ GOSPODARCZY

KRONIKA GOSPODARCZA

Kącik dla kobiet

(k) Obrót handlowy anstrjacko-polskl.
U siebie.
Według urzędowej statystyki przywóz z
Polski do Austrji wynosił we wrześniu rb.
Wojna i różne kataklizmy z nią związa
25,8 milj. szylingów (we wrześniu 1928 r. ne nauczyły nas wielu wyrzeczeń. Narzeka
— 25,7 milj. szylingów). W pierwszych my na warunki mieszkaniowe i słusznie—
3-ch kwartałach rb. przywóz wyniósł że jednak niema złego, coby na dobre nie
220,9 milj. szył, (w 1928 r. — 217,5 milj. wyszło, więc i w tym wypadku skorzysta
szylingów).
Rekordowa produkcja — Katastralny poziom cen świato
łyśmy dużo, my — kobiety 1 Potrzeba jest
(k) Ciągnienie polskiej loterjl klasowe]. matką wynalazków, a że potrzeb jest du
wych
Stabilizacja kontyngentów — Nowa kampanja
Ministerstwo skarbu (Generalna Dyrekcja
więc wynalazki rodzą się jak grzyby po
Zakończony z dniem 30 września w cukrownictwie aż do r. 1935 i to Loterji Państwowej) podaje do wiadomo żo,
deszczu. Nie sztuka pięknie urządzić i urb. okres kampanijny 1928-29 dał pod przez stabilizację krajowych kontyn ści, że wsypywanie do jednego z kół lo meblować mieszkanie, jeśli się ma pienią
względem produkcji i zbytu cukru na gentów cukru dla poszczególnych cu teryjnych zwitków z numerami losów, a dze, no — i trochę gustu! Znacznie większa
koła z wygranemi oznaczo- sztuka natomiast urządzić z tym samvm
stępujące rezultaty:
krowni. Równocześnie przeprowadzo do drugiego
w planie gry do I-ej klasy 20-ej Pol gustem
Produkcja wyniosła łącznie z re ne zostało wyrównanie istniejących nemi
jedno albo dwupokojowe miesz
Państwowej Loterji Klasowej odbę kanko, które
musi zastąpić i jadalny, i sa
manentami z kampanji 1927-28 w cu różnic w warunkach produkcji i w skiej
dzie się publicznie w środę, dnia 13 listo
krowniach Polski (71) ogółem 684.763 tym celu zgodziły się cukrownie za- pada 1929 r. o godz. 9-ej z rana w War lon i gabinet i sypialny.
Roztropna gospodyni phmiętać powin
tonń w wartości cukru białego, z cze chodnio-polskie odstąpić 160.000 q na szawie przy ul. Nalewki 2 (Biuro General
że trzeba się dobrze namyśleć, zanim
go cukrownie zachodnio - polskie (24) rzecz mniejszych cukrowni, położo nej Dyrekcji Loterji Państwowej), wobec na,
się coś wyrzuci, wszystko bowiem do cze
wyprodukowały 372.385 tonn. Na ryn nych w innych dzielnicach ze swego komisji rządowej przy współudziale i pod goś
się przydaje. Na wystawie gospodar
ku krajowym sprzedano w czasie od kontyngentu krajowego, wynoszącego kontrolą dwu obywateli miasta przez pre stwa kobiecego we Francji widziałam
zydenta
miasta
zaproszonych.
Ciągnienie
1.10. 28 r. do 30. 9. 29 r. ogółem 369.488 okrągło 2 000.000 q. Wyrównanie to I-ej klasy 20-ej Polskiej Państwowej Lo klosz do lampy wiszącej... z pokrywy od
tonn wobec 447.000 tonn w kampanji przeprowadzono dla umożliwienia terji Klasowej przeprowadzi w czwartek i wazy! W pokryciu wywiercone były trzy
1927-28, t. zn., że konsumeja krajowa mniejszym warsztatom utrzymania piątek dnia 14 i 15 listopada 1929 r. o go dziurki, przez które przewleczono trzy, łań
wzrosła o 6,48 proc. Na eksport zaś obszaru swych płantacyj buraczanych dzinie 8-ej min 30 z rana w tym samym cuchy. W ten sposób umocowany klosz z
wysłano 284.458 tonn wobec 147.966 w dotychczasowej wysokości. Układ lokalu również publicznie Komisja rządo białej porcelany, zakrywając żarówkę od
dołu, dawał światło mleczne wcale przy
tonn eksportu w poprzedniej kam ten posiada pierwszorzędne znaczenie wa w wyżej podanym składzie.
(k) O taryfy ramowe w przemyśle hut- jemne. Jest to raczej zabawne curiosum
panji. Kampanja 1928-29 przedstawia dla cukrownictwa polskiego, ponieważ
Ponieważ rokowania, do niż rzecz praktyczna, bo ostatecznie w tym
się zatem pod względem wysokości przez stabilizację stosunków na prze niczo-żelaznym.
tyczące ramowej taryfy w przemyśle hut- wypadku więcej by było zachodu niż tego
produkcji oraz wysyłek cukru na ry ciąg szeregu lat niezawodnie przyczy niczo-żelaznym
i w przemyśle metalo sprawa warta, ale dowodzi, to, że kobiety
nek krajowy i eksport jako rekordo ni się do konsolidacji cukrownictwa, wym i przetwórczym
są stale odraczane potrafią mieć wiele inwencji w przyozdo
wa.
jak też ułatwi dalsze przetrwanie wo przez związek pracodawców, komisarz de bieniu wnętrza własnym przemysłem.
Inaczej niestety wypada wynik jej bec długotrwałego już ogólno-świato- mobilizacyjny na G. Śląsk inż. Gallot wy
Najwdzięczniejsze pole do popisu to, opod względem finansowym, ponieważ wego kryzysu cukrowniczego, temwię- stąpił z wnioskiem do związku pracodaw czywiście wszelkiego rodzaju serwety, ma
ceny na rynku światowym obniżyły cej, że umożliwia i przewiduje łączne ców, aby przyspieszyć przeprowadzenie ro katy i poduszki. W małych mieszkaniach
kowań. O ileby w ciągu najbliższych 10-u łóżko zniknęło wogóle z inwentarza, zastą
się do tak katastrofalnie niskiego po wystąpienie całego cukrownictwa pol dni
bezpośrednio układy nie doprowadzi piły je tapczany, znacznie estetyczniejsze
ziomu, jaki nie był notowany nawet skiego przy przewidzianych dalszych ły do
zlikwidowania sporów, wtedy ko i wygodniejsze, mające przytem szerszą
w najgorszych okresach krytycznych pertraktacjach międzynarodowych.
misarz demobilizacyjny będzie kolejno skalę zastosowania .W pokoju, który
ubiegłych lat. Jeżeli się uwzględni, że
Co do nowej kampanji 1929-30 za zwoływał konferencje w tych sprawach, a służy jednocześnie do przyjmowania gości,
przemysł cukrowniczy musiał przy znaczyć należy, że już wszystkie cu w razie nieuzgodnienia stanowisk stron, (apczan jest jego podstawą i ozdobą. Przy
tym stanie cen światowych eksporto krownie zachodnio - polskie ża wy sprawy będą niezwłocznie przekazane ko krywa się go czemś malowniczem, rozrzuca
wać blisko dwukrotną ilość cukru, jak jątkiem jednej (Nakło) rozpoczęły misji arbitrażowej.
się dużo, naknajwięcej poduszek, stawia
przed nim niski stolik, pokryty serwetką
w roku poprzednim, to łatwo zrozu przerób buraków, który odbywa się
zrobioną z kolorowego jedwabiu. Na sto
mieć można, jak fatalnie pogorszyła gładko i bez przeszkód, przyczem bu 2 ZAGRANICY
podaje się czarną kawę, lampa przy
się sytuacja finansowa tegoż przemy raki wykazują średnio dość znacznie
(z) Pożyczka szwedzka dla Litwy wza- liczku
kryta
kolorowy mabażurem rzuca miłe,
słu.
micn
za
monopol
zapałczany.
W
sprawie
wyższą zawartość cukru, niż. w roku
łagodne światło i wszystkim jest dobrze,
Wobec takiej sytuacji cukrownic ub. natomiast plony będą przypusz pożyczki szwedzkiej dla Litwy wzamian za zacisznie
przyjemnie, i zapomina się o
two polskie było zmuszone szukać czę czalnie niższe od zeszłorocznych. Pro monopol zapałczany komunikują, iż rząd tem, że toi nie
jest świetny przedwojenny
ściowego wyrównania strat eksporto dukcja szacowana jest dla całej Polski litewski wysunął ze swej strony żądanie, salon. Od kobiety zależy, czy potrafi stwo
aby
szwedzki
trust
zapałczany
zakupywał
wych przez pewną podwyżkę krajowej na około 718.000 tonn cukru w warto na Litwie za sumę od 15 do 20 milj litów rzyć ten miły entourage, urządzić pokój najceny cukru. Nastąpiła ona z począt ści cukru białego, z których przypusz lasów rocznie Maksymalna wysokość ce skrómniejszerni środkami tak estetycznie,
kiem lipca rb; należy zaznaczyć że ten czalnie 330.000 tonn wypadnie ekspor ny
zapałek, którą trust szwedzki będzie aby nic nie raziło oka. Widziałam pokoje,
sam krok uczyniono już rychlej w in tować. W bieżącej kampanji znaczna mógł pobierać, nie jest jeszcze ustalona. w których były i umywalnie, i stare szaty,
i kufry z rożnem) gratami, bo — ten pokój
nych państwach, w których przemysł część tego eksportu będzie skierowana
był jedyny! Złote rączl.i, gust i umiejęt
cukrowniczy znalazł się w analogicz do portu naszego w Gdyni, gdzie po Z WYDAWNICTW
ność gospodyni domu potrafiły jednak
nej sytuacji.
czyniono już wszelkie potrzebne przy
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zrobić z niego przemiły kącik. To i owo za
Równocześnie z uzyskaniem pod gotowania. Ostatnio przystąpił prze we (w)
ogłosiło niedawno pierwszy słoniło się parawanikiem, kufry przykryło
wyżki tej złożyło zrzeszone cukrownic mysł cukrowniczy do zrealizowania — tom Lwowie
swych „Rozpraw i Sprawozdań". kilimem, porozwieszało się parę obrazków,
two wobec rządu deklarację, w myśl w ścisłem porozumieniu z minister Tom ten przedstawia się bardzo poważnie. na tapczanie ułożyło stosy poduszek, poro
której zobowiązało się nno do uregu stwem przemysłu, i handlu — projek Zawiera pięć rozpraw a to: prezesa Towa bionych ze starych sukien balowych:
lowania sytuacji wewnątrz tego prze tu wybudowania w Gdyni własnych rzystwa prof dra Leopolda Caro p. t. „In skrawków lamy i aksamitu i złotych koro
mysłu. Po długotrwałych pertrakta magazynów, mogących pomieścić bar gerencja państwa w sprawach gospodar nek. Jakiś tani wazonik ze ślicznych wyro
czych“, prof inż. Edwina Hauswalda, p. t. bów ludowych, parę kwiatków, jasne firan
cjach został w dniu 15 października r. dzo znaczne ilości cukru.
„Racjonalna organizacja produkcji i pra ki... Coś, czego się nie można nauczyć,
b. zawarty układ, normujący stosunki
cy". dyr. Kornela Paygerta p. t. „Cła zbo a co jest wrodzone kobietom i to w dużej
żowe“, prof. Gabrjela Sokolnickiego p. t. mierze kobietom polskim: talent urządze
Polski" i dyr Ludwika nia tego miłego chez soi, gdzie każdemu
ka, to w Wielkopolsce może to uczynić „Elektryfikacja
0 przyspieszenie
Suessweina p. t „Bankowość Polska w powinno być dobrze.
H. N.
najwcześniej w 30 dni po terminie dobie
obecnej".
Oprócz tego w kronice
płatności.
toku procesów wekslowych
mieści się zajmująca historia Towarzy
Długie czy krótkie 7
Ponieważ projekt nowej procedury stwa, którego poprzednimi prezesami byli
Na wieczorze wydanym z racji zainau
Dowiadujemy się, że pewna powa cywilnej przewiduje w sprawach we pp. prof. dr. Michalski, senator Szarski i
żna organizacja gospodarcza naszego kslowych takie same postępowanie, śp. prof. dr. Pawlik, wyciąg ze statutów, gurowania przedstawień w świeżo wysta
miasta zamierza wystąpić przeciwko jakie obowiązuje w Małopolsce, więc skład wydziału i spis członków. Prace wionym w Paryżu przez barona Henryka
teatrze Pigalle liczba krótkich
wysoce dla wierzycieli szkodliwemu trzebaby wprowadzić jednolite postę Towarzystwa przedsięwzięte wśród naj Botszylda
sukien
damskich
mogła być porachowana
trudniejszych
warunków,
zasługują
na
postępowaniu komorników sądowych powanie wekslowe na całem terytona palcach. Wieczór ten byl zarazem nie
gorące
poparcie,
a
te
które
dotychczas
uprzy ściąganiu pretensyj, szczególnie rjum Rzeczypospolitej. Względy tech kazały się w druku, stanowią rzetelne jako triumfem długiej balowej sukni nad
wekslowych. Wiemy wszyscy z prak niczno - ustawodawcze nie stoją temu wzbogacenie naszej literatury ekonomicz krótką, a także sylwetki o liniach wyraź
tyki, że zwłoka powstaje nietylko na przeszkodzie, gdyż na terenie wiel nej, wobec czego jak i wobec niskiej ceny nie zaokrąglonych. Jedna z pięknych ucze
wtenczas, gdy dłużnik rozmyślnie i kopolskim zreformowano przez lei powinny być rychło zakupione przez inte stniczek balu urządziła się przytem bardzo
sprytnie, aby pogodzić wymagana nowej
złośliwie gra na zwłokę, ale i na sku Mańkowski postępowanie apelacyjne ligentną naszą publiczność.
mody z przyzwyczajeniami starej. Miała
tek niedomagań w doręczaniu skarg, cywilne, które zna zresztą t. zw. po
mianowicie na sobie wspaniałą długą sza
w przeprowadzaniu egzekucyj, w od stępowanie upominawcze (nakazy
Urzędowa
ceduła
tę, której spódniczka sięgała ziemi, pozo
raczaniu samowolnem przez komorni zapłaty).
stawiając widoczny zaledwie obcasik pan
Giełdy
Zbożowej
i
Towarowej
ków terminów przetargów itd. Wszyst
Należy przysłużyć się obrotowi
tofelka. Ale zarówno spódniczka, jak sta
ko to dobrze jest nam znane i dlatego handlowemu, umożliwiając szybszą,
nik sporządzone były ze złotej koronki,
w
Poznaniü
myśl wystąpienia przeciwko wymie niż dotychczas, realizację weksli w
najdoskonalej przejrzystej, tak. że najwy
Poznań dnia 4. 11 1929.
nionym niedomaganiom należy powi drodze przymusu.
raźniej zarysowywała się pod nią króciutać z uznaniem.
teńka spódniczka, sięgająca zaledwie do
Warunki: Handel hnrtowy, parytet Po
(nań, ładunki vagonowo dostawa bieżąca kolan.
Niedość na tem. Sądzimy że życiu
za 100 kg.:
gospodarczemu wyjdzie na dobre, gdy Krótkie informacje gospodarcze
Doczego służy telefon transatlantycki?
się wreszcie czynniki powołane zabioStandardy: a) żyta 696 gr <118,5 f
— W tych dniach zakupiono w Holanrą do zrobienia porządku w dziedzinie dji nowy holownik dla Gdyni, który bę w hol.); „) pszenicy 753 gr (128,0 f. w. hol.
Źe istnieją ludzie, gotowi zapłacić 100
tys. zł. za rzadki okaz psa czystej rasy,
postępowania wekslowego wogóle, t. dzie wprowadza! i wyprowadzał wielkie
„Ceny orjentacyjne“
można jeszcze uwierzyć wobec rozrzutności
zn. nietylko w dziedzinie egzekucji sa parowce transoceaniczne z portu. Nabycie
parytet Poznań
mej, lecz również w zakresie przewo nowego holownika podniesie jeszcze bar *v*o , . .
23.50—24 01 i nieliczenia się z pieniędzmi miliarderów
amerykańskich, pozwalających sobie na
dziej sprawność portu gdyńskiego.
du sądowego.
Usposobienie mocniejsze.
— We wrześniu wywieziono z okręgu Pszenica
.... 85.50-87,£0 najdziwaczniejsze wybryki. Aby jednak
Faktem jest, że na obszarze zaboru łódzkiego
„interes" tego rodzaju mógł być ubity,
ogółem 631.365 kg. gotowych
Usposobienie stałe.
pruskiego procesy wekslowe przewle wyrobów włókienniczych
przez telefon transatlantycki — to już na
i przędzy bar lęczmień przemiałowy , , , 25,00—26,0
kają się zbyt długo. Winę w tem, o- wionej na sumę 6.510.560 zł wobec 808.311 lęczmień browarowy , , , 26.00—29.01 leży do rzędu prawdziwych curiosów. Otóż
Prócz niedostatecznej obsady sądów kg. wartości 9341.442 zł. w sierpniu br.
w tych dniach Amerykanin z Shrewsbury
Usposobienie stałe.
(zwłaszcza brak komorników sądo a 603.665 kg. na zł. 7.104862 we wrześniu 'wtes
... i 21,50-23,51 w stanie Massachusets, mr. Gage, nabył
przez telefon transatlantycki w ciągu trzywych, którzyby mogli na czas dorę 1928 r. Jak widać z powyższego, eksport
Usposobienie stałe.
minutowej rozmowy psa gończego, będą
czyć skargę w skróconym terminie) materjałów włókienniczych we wrześniu Mąka żytnia wł workach we
zmniejszył się w porównaniu z sierp
cego własnością jubilera z Londynu, mr.
dług urzędowo ustalonego
Ponosi także obowiązująca u nas pro br.
niem bardzo znacznie.
typu (70%,
......................
36,00 Hurner'a, i wabiącego się „Pin". Abv pozo
cedura cywilna.
— Produkcja hut i walcowni w Cze
stać w stylu ultr,,modernizmu, odbędzie
Usposobienie stałe.
Podczas, gdy w Małopolsce otrzy chosłowacji we wrześniu r. b. wynosiła Mąka pszenne 65% wł. worka 55,00—59,0( „Pin“ prawdopodobnie podróż do swojego
muje wierzyciel natychmiast wekslo 130.063 tonny surówki i 179.708 tonn stali.
nowego właściciela najnowszym angiel
Usposobienie stałe.
— Wielkie wrażenie w niemieckich ko 'tręby żytnie
skim zeppelinem.
wy nakaz zapłaty, z którego po 3-ch
15
50—16.50
dniach po doręczeniu go dłużnikowi łach finansowych wywołała upadłość sta 'tręby oszenne . . . . .
17.50
18
50
firmy bankierskiej „B. Stern junior" dzepak
Afera kryminalna na terenie w. m,
może wnieść o egzekucję, to w Wieko- rej
70.00-74,01
w Kolonii, która w tych dniach zaprze Groch
Gdańska
onlay
38,00—42,00
Polsce wierzyciel musi przeprowadzić stała
wypłat.
•roch Victoria
50,00—57,00
formalny proces (skarga, doręczenie
— Belgijska grupa międzynarodowego 1-nch folgere
skargi, termin do rozprawy, wyrok z kartelu stali zajmowała się na swem o- Ciemniaki fabryczne franco 42,00—47,01 wykryto wielką aferę kryminalną na
szkodę tamtejszej kasy chorych O udział
zastrzeżeniem, doręczenie wyroku), a statniem posiedzeniu sprawą utworzenia
fabrvka za kg % mączki
0,18 w aferze podejrzani są 2 lekarze i ie Ina
dopiero potem, uzyskawszy ze sądu narodowych i międzynarodowych organilekarka oraz 2 aptekarze. Lekarze wypi
Ogólne usposobienie stałe.
klauzulę wykonalności wyroku, może zacyj sprzedaży.
sywali recepty dla nieistniejących pacjen
Uwagi
Ziemniaki
jadalne
bez
handlu
—
Wielka
hannowerska
fabryka
me
z?dać wykonania egzekucji.
zakłady żelazne i budowy mostów lęczmień. pojawiający się na rynku w tów, poczem zamiast lekarstwa wydawa
, Gdy w Małopolsce wierzyciel we talowa,
firma
„Gustav
Hannover-Langen większo; ci wypadkach nie odpowiada nor no środki kosmetyczne Według rzeczokslowy już najpóźniej ósmego dnia po hagen” ogłosiłaVerclas,
5™WC.6W kasa chorych poniosła w roku
w tych dniach zawiesze mom jęczmienia browarowego.
1928 straty na około 25(100 guldenów OQn,u płatności weksla może przepro- nie wypłat. Zobowiązania dochodzą d°
szustwa których się dopuszczali oskarże
vadzić egzekucję do me °tku dłużni 200.000 marek.
ni, trwały dwa lala,

Sytuacja w przemyśle cukrowniczym

Btrona T9 == łCutjer Poznański, poniedziałek, 4 listopada 1929 =

Rozstrzelanie w Moskwie
pięciu akademików*
artylerzystów
W tych dniach rozstrzelano w Mo
skwie na rozkaz GPU pięciu wybit
nych dyplomowanych oficerów artylerji, którzy w charakterze specjali
stów wojskowo-teclinicznych pozosta
wali na służbie sowieckiej. Rozstrze
lanym generałom, a mianowicie: Michajlowowi, Dymmanowi, Dechanowowi, Szuldze i Wysoczańskiemu, za
rzucano działalność kontrrewolucyj
ną. i organizowanie sabotażu.
Organ rosyjskich emigrantów pa
ryskich „Pośłednija Nowosti“ dowia
duje się z wiarogodnego źródła nastę
pujących szczegółów, dotyczących naj
nowszego krwawego występu sowiec
kich czekistów.
W. S. Mich aj Iowa i W. L. Dymtnana aresztowano jeszcze w maju r. b.
Ąresztowanie obu generałów nastąpi
ło w następujących okolicznościach.
Po powrocie z posiedzenia służbowe
go Michajłow o godzinie 2 w nocy po
łożył się do łóżka. Nagle do mieszka
nia jego wpadli funkcjonariusze GPU
i dosłownie zaczęli go wyciągać z
łóżka. Czekistom tak się śpieszyło, że
nie pozwolili generałowi ubrać się, i
odwieźli do więzienia GPU na Łubian
ce tylko w palcie. Po osadzeniu w areszcie Michajłowskiego agenci GPU
udali się do gen. Dymrnana, który z
powodu przeziębienia od kilku dni le
żał w łóżku. Dymmanowi pozwolili
się ubrać i wziąć z sobą poduszkę i 5
rubli. Następnie w mieszkaniach obu aresztowanych przeprowadzono
gruntowną rewizję, która trwała do
rana.
Trzeci aresztowany, gen. Dechanow, przeniesiony został w swoim cza
sie do Moskwy z prowincji. Areszto
wano go, zanim zdążył rozpocząć urzędowanie na nowem stanowisku.
Równocześnie z nim aresztowano gen.
Szulgę. Gen. Wysoczański pozosta
wał natomiast jeszcze przez pewien
czas na wolnej stopie i aresztowany
został dopiero w terminie późniejszym.
Wszyscy aresztowani, — jak twier
dzi cytowane pismo, — odnosili się z
najzupełniejszą
lojalnością
wobec
władz sowieckich. Agencj. GPU są
natomiast zdania, że generałowie byli
członkami „szkodliwej organizacji“,
która od roku 1923 działała na terenie
sowieckiego przemysłu wojennego.
Po dwóch latach postanowili oni rze
komo zaniechać swej dalszej działal
ności, gdyż agenci GPU wpaść mieli
rzekomo na ślad organizacji. Centra
la organizacji przestała istnieć od ro
ku 1925, ale organizacje poboczne uprawiały swą działalność do r. 192G,
kiedy to na prowincji dokonano sze
regu aresztowań wśród ich wybitniej
szych członków. Idąc po nitce do
kłębku, agenci GPU na podstawie
zeznań aresztowanych kontrrewolu
cjonistów na prowincji wykryli cen
tralę moskiewską, ale narazie pozo
stawiali ją w spokoju. Dopiero wio
sną roku bież, postanowiono moskiew
ską organizację zlikwidować, a w tym
celu aresztowano cały szereg wybit
nych wojskowych specjalistów, zaj-

MEBLE

wszelkiego
rodzaju

mujących odpowiedzialne stanowiska
w armji czerwonej.
Jak słychać „sprawa artyleryjskich akademików“ była przedmiotem
bardzo ożywionych dyskusyj w ko
łach moskiewskich. Naczelnik zarzą
du przemysłu wojennego przy radzie
gospodarstwa narodowego, Tołokoncew, wystąpić miał w obronie areszto
wanych, mówiąc, że „nie wolno ludzi
sądzić za ich przeszłość“. Równocze
śnie oświadczył Tołokoncew, że na
skutek rozstrzelania pięciu wybit
nych akadcmików-artylerzystów prze
mysł wojenny ZSSR musiałby ponieść
bardzo dotkliwe szkody, bowiem pozbawionyby został najlepszych swych
specjalistów.
W rezultacie jednak
zwyciężył punkt widzenia GPU i
wszyscy aresztowani specjaliści wo
jenni zostali rozstrzelani.

Z różnych stron Po’ski
Afera paszportowa w Wieluniu.
W tych dniach wykryto w Wieluniu o*
szustwo paszportowe na olbrzymią skalę.
Władze śledcze zauważyły, że od pewnego
czasu z pow. wieluńskiego wyjeżdża za
granicę bardzo dużo osób, szczególnie mło
dzieńców w wieku poborowym. W związku
z tern wszczęto dochodzenia, które wykaza
ły, że centrala oszustw mieści się w biurze
próśb i podań niejakiego Kocota. Biuro to
było w kontakcie z urzędniczką P. U. P. P.
Gucztanówną, która chcącym wyjechać
zagranicę wydawała zaświadczenia, zaopa
trzone pieczęcią urzędową, na których in
ny znów urzędnik umieszczał fałszywy
podpis kierownika P. U. P. P. Zaświadcze
nia te odsyłano do starostwa wieluńskiego,
gdzie nie podejrzewając fałszerstw, wyda
wane były legalne paszporty. W związku z
aferą aresztowany został Kocot i Gucztanówna, jak również niejaki Brzękała, któ
ry przyprowadzał klientów Kocotowi. Biu
ro Kocota opieczętowano. Kocot pobierał za
wyrobienie paszportu 300 zł., przyczem
jednak klienci jego byli przekonani, że uzyskują paszport w drodze
zupełnie
legalnej.
Ilości
wydanych
niepraw
nie paszportów nie
zdołano dotych
czas ustalić, w
każdym
razie jest
ona bardzo wielka; do Wielunia przy
byli dwaj delegaci ministerstwa spraw
zagranicznych, wysłani specjalnie dla zba
dania afery.
Jesienny sezon w „Królestwie dzieci"
Piękna gorąca pogoda, jaka utrzymuje
się w Babce od kilkunastu już dni, daje
możność przebywającej tu sporej ilości
kuracjuszy używania w całej pełni je
siennego sezonu, który niczem nie różni
się od pięknych dni sierpniowych, chyba
zniżonemi cenami w pensjonatach, tak że
potrzebujący prawdziwego wypoczynku
może jeszcze obecnie korzystać — prócz
słońca i pięknych spacerów — z kąpieli
solankowych w łazienkach, kilku tutej
szych na sezon zimowy przygotowanych
pensjonatów.
Tegoroczna frekwencja przyjezdnych
przekroczyła najśmielsze przypuszczenia.
Do dnia 1 października przewinęło się
przez Rabkę około 16 tysięcy kuracjuszy,
w tem TT) 350 kobiet a 5 380 mężczyzn, z
czego na dzieci przypada 5 850 dzieci i po
nad 100 osób z zagranicy. Toteż Rabka
szybkiemi krokami dąży do zupełnej eu
ropeizacji swych zakładów. Dr. Cybulski,
od szeregu lat ordynujący w Rabce jako
specjalista chorób dziecięcych, buduje w
pięknej okolicy na t. zw. Nowym Świecie
wspaniały gmach o kilkudziesięciu poko
jach, który okazałością i komfortowem
urządzeniem w niczem nie będzie ustępo-

J. KADLER

Numer 510

’ wai zagranicznym sanatorium dziecię
■

cym.
erace nad planem regulacyjnym Rab
ki prowadzone są w szybkim tempie przez
inż. Zdybalskiego z Krakowa, zaś koszta
tychże, które są wysokie, ponosi Min. Ro
bót Publ., Komisja Zdrojowa oraz Gmina.
W ostatnim czasie usunięto anomalję, ja
ką był brak nazw ulic w zdrojowisku, okolo 30 ulic dostało nazwy, których brak
ze względu na rozległość Rabki dawał się
dotkliwie odczuwać. (Paz.)
■HB

„Myśl Narodowa“
Najnowszy (46) zeszyt „Myśli Narodowej“
przynosi dwa rewelacyjne artykuły. Pierw
szym jest artykuł H. Rolickiego o nie
zmiernie ciekawej, wydanej ostatnio w Pa
ryżu, w jęz. francuskim, książce J. Gliksmana, w której autor, omawiając poło
żenie gospodarcze Żydów w Polsce dzisiej
szej, „wygadał się" pod niejednym wzglę
dem co do ukrytych planów żydostwa
światowego wobec Polski. Drugim jest cen
ny artykuł M. Wierzbiny p. t. „Masonerja
i jej związki międzynarodowe“, między innemi podający interesujące szczegóły o or
ganizacjach wolnomularskich w Państwie
Polskiem. Nietylko dla pedagogów, aie i
dla całej oświeconej opinji polskiej nad
zwyczaj ciekawy będzie znakomity artykuł
Stanisława Kr„ krytycznie omawiający po
glądy na „polski ideał wychowawczy“, wy
powiedziane przez p. ministra oświaty
Czerwińskiego.
W dziale literackim zanotować należy
dalszy ciąg świetnego studjum Przemysła
wa Mączewskiego p. t. „Wyspiański a Wa
gner", sprawozdanie pióra red. Z. Wasi
lewskiego z „Niespodzianki" Rostworow
skiego i „Sprawy dr. Heronima“ Szpotańskiego oraz szereg informacyj z ruchu li
terackiego w kraju i zagranicą. Dowcipem
ożywiają zeszyt: „Ofensywa“ A. Nowaczyńskiego. tudzież krótkie notatki „Na margi
nesie“. Cena zeszytu 80 gr. Prenumerata
kwartalna 9 zł. Adres Administracji: War
szawa, Al. Jerozolimskie 17.
„BACZ, BY TWOIM BYŁO CELEM
BYÓ I ZWIERZĄT PRZYJACIELEM!*'

Z życia Towarzystw
Z Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo przy parałJi św. Wojciecha. Po*
wstale przed trzema laty z inicjatywy ks.
prób. Putza. Stów, odbyło w tych dniach
walne zebranie. Przewodniczył ks. prób.
Putz, patron Stowarzyszenia Ze sprawo
zdań, które przedłożyły przewodnicząca p
Stanisława Kużajowa, sekretarka p. Marja
Michalowiczowa i skarbniczka p. Zofja Za
krzewska. wynika, że działalność była bar
dzo owocna. Stowarzyszenie liczy 140
członkiń, w tem 30 czynnych. Dochody z
nadzwyczajnych składek osób prywatnych
wynosiły przeszło 6 tys. zł. Wydano 67
znaczków żywnościowych chorym i zamie
szkującym w obrębie parafji i osobom po
trzebującym pomocy. Zakupywano obiady
z tanich kuchen i odzież, by ulżyć najskraj
niejszej nędzy. Na gwiazdkę w ub. roku
obdarzono 67 ubogich parafji artykułami
spożywczemi i odzieżą, uzyskanemi dzięki
ofiarności kupiectwa z parafji i obywatel
stwa z innych sfer. W roku bieżącym od
dział samarytanek przy Uczelni Dąbrów
ki przychodzi z pomocą dzieciom tejże uczelni. Przygotowano na Wielkanoc świę
cone ubogim. 30 dzieci uboższych rodzin,
przystępujących do pierwszej * Komunji
św., dzięki ofiarności członków i kupitctwa
zaopatrzono w nową odzież. Czynną porno
cą i składkami miesięcznemi w wysokości
30 zł. miesięcznie popiera Stowarzyszenie
ochronkę parafialną. Na kościół w Sołaczu
złożono 200 zł. W wielu wypadkach pole-
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cono ubogich miejskiej opiece społecznej,
wydawano jednorazowo lub stale zasiłki
miejskie, wystarano się o bezpłatne lecze
nie w szpitalu miejskim lub też przyjęcie
do przytułku. Ponadto członkinie stowa
rzyszenia osobiście niosą pomoc chorym,
czuwają nad dziećmi opuszczonemi itp. W
roku sprawozdawczym na zebraniach Sto
warzyszenia wygłosili referaty ks. prof. dr.
Kowalski i ks. kanclerz Durzyński. Przed
stawicielka Stowarzyszenia uczestniczyła
w kursie charytatywnym w Szkole Społe
cznej,
(R)
Tow. Właścicieli Ogródków Działko
wych na Św. Łazarzu odbyło się w tych
dniach walne doroczne zebranie. Obrady
zagaił w obecności sekretarza Związku To
warzystw Ogr. Działkowych Rzplitej p.
Lubawego, prezes Towarzystwa p. Bogu
sławski.
W wyniku zebrania przyjęto budżet na
rok przyszły w sumie 5.150 zł. i przyjęto
do wiadomości podwyższenie opłat dzier
żawnych na 15 groszy za metr kwadrato
wy. Zmieniono też statui w sprawie sposo
bu głosowania. Po przyjęciu przez zebra
nie do wiadomości sprawozdań członków
zarządu, na wniosek członka komisji rewi
zyjnej p. Matuszka, udzielono zarządowi
jednomyślnie pokwitowania. W skiad za
rządu weszli pp.: Bogusławski jako prezes,
Porada jako zastępca prezesa, Jurga jako
sekretarz, Antowski jako skarbnik, Schu
bert i Sabiniewicz jako ławnicy, oraz Sucharzewski jako gospodarz. W skład komi
sji rewizyjnej weszli pp.: Matuszak, Świętek, i- Grzegorzewicz.
Na zakończenie, przemówił przedstawi
ciel Związku p. Lubawy, podkreślając har
monijne współżycie właścicieli kolonii ogródków działkowych, jak i poświęce
nia pełną pracę zarządu i kończąc apelem
do zgodnej współpracy dla doprowadzenia
ogródków do jaknajlepszego stanu. (K)

SKRZYNKA DO LISTÓW
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najtańsze
wykonanie wszelkich prac
wyściełanych i dekoracji.

Dnia 1 listopada 1929 roku, rozstał się z tym światem po długich cierpieniach, ś. p.

inż. Karol Zipser
dyrektor Cukrowni w Unisławiu (Pomorze).
Zmarły cenną współpracą w organizacjach przemysłu cukrowniczego oraz zaletami charakteru zaskarbił
Sobie powszechny szacunek i szczerą sympatję, to też żegnamy Go z głębokim żalem.
dw 2741

,

— W. Ł. P. Radzimy ugodzić się z go
spodarzem, gdyż mieszkanie Pańskie nie
podlega ustawie o ochronie lokatorów.
(K)
— F. W. Odpowiednie miejscowości
klimatyczne: Rabka, Worochta, Jaremcze;
należy co do wyboru poradzić się lekarza.
— W sprawie medalu prosimy zasięgnąć
informacyj w starostwie.
(K)

Związek Zachodnio-Polskiego Przemyślu Cukrowniczego.
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Dnia 3 listopada 1929 roku, zasnął1 na wieki nasz kolega i przyjaciel, 6. p.

Tadeusz Grynwalc
Zmarły był naszym najlepszym, zawsze uczynnym kolegą i szczerym przyjacielem, człowiekiem o naj
szlachetniejszem sercu i pogodzie ducha.
Żegnamy Go, nigdy niezapomnianego, w najgłębszym żalu i smutku.

dw<>743

Stanisław Bąkowski, Stefan Koźiikowski, Gustaw Pol.

Dnia 8 listopada r. b., przeniósł się do wieczności, po długich cierpieniach, przeżywszy lat 37, współpracownik nasz, ś. p,

Tadeusz Grynwald

Zmarły pracował od chwili powstania n;epodległej Polski w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej aż do jego likwidacji.
Od roku 1922 był współpracownikiem naszej organizacji.
Zmarły wybitnenii zdolnościami i niepowszednimi zaletami umysłu i charakteru zjednał Sobie w ciągu długich lat Swej
cennej pracy nasze wysokie uznanie i najszczerszą sympatię, to też strata Jego jest dla nas dotkliwem ciosem.
Zegnamy Go z głębokim żalem i zachowamy pamięć Jego na zawsze.

Zarząd Związku ZachodnioTolskiego Przemysłu Cukrowniczego.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę, dnia 6 listopada, o godzinie 10 przed południem, w kościele parafjalnym na
Łazarzu, skąd po nabożeństwie zwłoki odprowadzone zostaną na cmentarz w Górczynie.
dw 2742

Dnia 1 listopada 1929 r., zasnął w Bogu, opa
trzony Sakramentami św., nasz najukochańszy
nigdy niezapomniany syn, brat, wnuk, siostrze
niec i kuzyn, ś. p.
zw 19 992/S

Zygmunt Bresiński
seminarzysta V. kursu
w 20 wiośnie życia. Pogrzeb odbędzie się we wto
rek, 5 b. m., o godz. 2,30 po południu, z zakładu
św. Józefa na stary cmentarz św. Jana.
W ciężkim nieutulonym smutku pogrążeni

W dniu 4 listopada 1929 r. o godz. 4,30 rano, zakończył nagle sw£ życie
na udar serca, mój najdroższy mąż, nasz ukochany syn, drogi brat, zięć i szwa
gier, ś. p.

rodzice, rodzeństwo i rodzina.
Źegrze, Poznań.

Dnia 1 b. m., zmarł członek - jubilat Towarzy
stwa naszego, ś. p.
rw 7542/3

Stanisław Gogulski
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 5. 11.
1929, o godz 3,30 po poi., z Zakładu św. Józefa.
O liczny udział w pogrzebie prosi
Tow. Młodych Przemysłowców w Poznaniu.
Wypadek 158.

W środę, dnia 6 listopada 1929 r., o godz. 8 rano,
odprawi się w kościele św. Marcina
dw 2739/40

msza św.
za spokój duszy, w pierwszą bolesnąrocznieę śmierci, ś p

Władysława Jewasińskiego
prezydenta Poznańskiej Izby Rzemieślniczej.
Szanownych członków Izby Rzemieślniczej jak
i Znajomych, zaprasza
Izba Rzemieślnicza w Poznania.

przeżywszy lat 37. Eksportacja do kościoła i pogrzeb odbędą się w czwartek,
dnia 7 listopada r. b. w Kórniku o godzinie 10 przed południem, o czern donoszą
w ciężkim smutku pogrążeni

żona, rodzice, siostra, teściowie i rodzina.
Kórnik, Lwów, Brodnica, Kowalewo.

nw 5184

Dobre

Tadeusz Grynwald
w 80 rorn życia.

wydaje staropolska kuchnia

w smutku nieutuleni

siostra i szwagier.
W pierwsza bolesną r, cznice śmierci ukochanego
°jca mego. ś. p.
Władysława Jewasińskiego
odbędzie sie

msza św. żałobna

we wtorek, dnia 5 listopada o godzinie 9 w kościele
sw. Maicina o czem zawiadamia
córka Halina Jewaaińaka.

tanie

Dnia 3 listopada 1929 r., o godz. 1,30 po pot, zasnął w Bogu, zaopa
trzony św. Sakramentami, mój jedyny, najukochańszy brat, mój najdroższy
szwagier, ś. p.

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Drogiego Zmarłego odbędzie
się w środę, dnia 6 listopada o godz. 10 przed pot w kościele parafjalnym
Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Po nabożeństwie odprowadzenie zwłok
z tegoż kościoła na cmentarz w Górczynie.
Poznań, Matejki 58.
Zakład Pogrzebovy „Bracia Nowak“, pl. Nowomiejskl 10.

dw 2744
Tel. 1046.

Restauracji
TPllZAí I*
Obywatelskiej „ * ■ ’ Vial
Szkolna 3 — Wroc awska 3S

Telefon 25-63
abinetyl

bpw 877

Koncerl

■\a obwody, na nasze opaten
towane wyroby gOspodaicze
’oszukujemy. Pano« ie z kau
cją mają pierwszeństwo.
aroder i Synowie, Wyrzysk.
SW UHM

Strona 19 es Kurier Poznański, poniedziałek, 4 listopada 1959 =» Numer 510

Szan. Obywatelom Urbanowa, Solacza i okolicy podaję do łask, wiadomości,
iż z dniem 1 b. na. otworzyłem w Urbanowie, uiica Sokola nr, 2, w domu
p. Fischera

Dnia 3 listopada 1929 r., zasnął w Bogu, po długich
i ciężkich cierpieniach, w 37 roku życia, nasz drogi i nigdy
niezapomniany szef i kolega, ś. p.

Tadeusz Grynwald

filję wyrobów mięsnych.
Dążeniem moim będzie zaopatrywać Szan. Odbiorców w mój znany z pier
wszorzędnej jakości towar po cenach bezkonkurencyjnych.
Zapewniając Szan. Klijentele o skoiej i rzetelnej obsłudze, kreślę się
z poważaniem

Władysław Gramie wicz

zw 19971

Poznań, ul. 3 Maja 7.

W Zmarłym straciliśmy szczerego i uczciwego przy
jaciela, cziowieka o wieikiem sercu i niepospolitych zaletach
charakteru.
Przedwczesna śmierć, zabierając Go z naszego grona,
pokryła nas wszystkich głęboką żałobą.
dw 2748

FIRANKI
KAPY
DY WANY

„Pod Wiechą“

Urzędniczki i Urzędnicy

B. Głowacki

Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego.

Poznań, nlica 27 Grudnia 19 — Tel. 36-52
urządza we wtorek, 5. 11. 1929

POZNAM,
Stary Rynek 97.

W1EPRZOB1C1E

Restauracja i Winiarnia

w M*

Od 10 rana mięso z kotła.
r

Nie rób oko!

Za duszę, ś. p.

Wieczorem kaszanki, ba teza o ki i różne inne
k.
specjalności.
Pws;7»-45,11
specjalności,
<
Dobrze pielęgnowane
pielęgnowa nc napoje.
Dancing towarzyski.

y

Dornbuscha

Władysława Jewasińskiego

kupię. Oferty sub: ,WK.”
do Tow. Reki. M ędz. g. r.
Rudolf Mosse, Warszawa,
Marszałkowska 124.

odbędzie się

msza św.

Tw 691

Ha Hol

Wielkie

GĘSIO - i W1EPRZOBICIE
oraz kiszki z kotła

w środę i czwartek, 6 17 listopada r. b.

urządz.a restauracja
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Dzielny

w środę, dnia 6 listopada 1929 roku o go
dzinie 7,30 w kościele św. Marcina.

Hallol

_ ranisla-flraRan I

xv 11989

„Tu się jada jak u matki**
przy ulicy Wjazdowej 9

na które wszystkich życzliwych gości i sympatyków
jakna uprzejmiej zaprasza
GOSPODARZ

|| pewny przy pracach =

Z podziwiania nic nie = kolorowych 1 obe- s
i= znany z aparatem do =
przyjdzie!

Mistrzu!

Najprościej przyjść do składu
i zaządac do przymierzenia!
Modne włochate kapelusze po
leca firma:

— Muszę trzymać
fason!

= nakładania. Oferty g
|j Kurier zw 19965/6 s
StlillliliiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
Spółki Akcyjnej „Brzeskiauto** w Poznania
na specjalne życzenie urządziliśmy

PIOTR PLUCIŃSKI

— Rozkaz panie
dobrodzieju!

St. Rynek 37, Dom Czer
wonej Apteki! Pw «-69- 4,23;

Dobry krojczy
wszystko zrobi, jeśli materjał jest dobry!
Gotową odzież i miarową wykonuje

Skład

dzietnej ondnlatorki, poszu
kuje zaraz lub później F. Do
magała, Inowrocław, Kiliń

skiego 1.

KURSY WIECZOROWE
w godz. od 20 — 22.

dp 1718
Dzietny

przy Starym Rynku w Pozna
niu wraz z przyleglęnn obszernenii ubikacjami sprzedam
mb przyjmę pi zedstawiciel- obeznany z kolorowemi prn
stwo poważnej fabryki wraz,
oraz aparatem do nakła
z sprzedażą detaliczną od 1. catni
dania potrzebny zaraz.
I. 193 . — Propozycje i oferty
Kuijer Pozn. pod rw 752«

-OB

St Rynek77(dwiesiódemki)naprzeciwodwachu

Zatw. przez Minist. R. P. oraz W. R. i 0. P.

POZNAN, nlica Wielka 20
IW 19984

„U Bogajewskiego jest korzystniej“!

Telet. 40-57

Dla ułatwienia nauki jest bogate muzeum modeli
w tein kompletny samochód w przekroju dający
pogląd jak funkcj nu/ą poszczegolno mechanizmy
podczas biegu.

o» «łu-im

— Na wyprawy —
szkfo, kryształy, porcelana,

Agentów
OSTRZEŻENIE.

sumiennych, pilnych do
sprzedaży maszyn do
szycia za wysoką pro

W. JANASZEK, Poznań,

Chcąc nabyć pioszki nasze
go wy lobu, należy przy kup
nie akcentować i wyraźnie
zadać oryginalnych prosz
ków z „Kogutkiera" Gąseokiego znanych od lat trzy
dziestu. Zwracajcie uwagę
odrzucaici e uporczywie
polecane naśladownictwa
w podobnem do naszego
opakowania. „„ 9975

MEBEEtTł

ul. Jezuicka 1.

Zdolny

najtaniej kupuje 8'ę sypialnie
i męskie pokoje w egzo

inuhiidnRh^hihniATiHntiiifiinriutdłTińininniikiiTiiłntrłTiFniifłninininnuUunki

sprzęty kuchenne

mtTiiTHiTiYtfimffi^^
najlepszy towar, tanio

r. «599-« !«,

wydzlertntoie urn smme
narożnik Górnej i Dolnej Wildy, naprzeć w Stadjonu Spor
towego — przystanek tramwajowy. Zgłoszenia
dw 2i 89

Fr. Budzyński — Starościńska 6 — Tel. 36-06.

OKUCIA BUDOWLANE
specł. ol.wy ¡zakrętki mosiężne, aataby mosiężne
i czarne, baskwile zamki itd. po najniższych cenach
hurtowych poleca
Pw sir # >0-11,174/71

J. BORYS (dawniei Hempel) Poznań, ul. Wielka 20
skład żelaza i narzędzi.

Urządzenie fabryczne

fabryki odcynowania odpadków blachy z masy konkursowej
firmy „Melallum“ Sp z o. o do nabycia. Oferty zgłosić na
leży do zawiadowcy konkursowego.
zw 19 987

Adwokat GAYDA w POZNANIU, Pocztowa 11
Jako zawiadowca konkursowy,

wizja poszukuje

E Kiomniil1. Poznali

dywany

Al. Marcinkowskiego 5

maszynowe od na ¡tańszych jutowych
do najwyższych gatunków pluszowych
znajdzie kupujący w imponującym wyborze
po cenach bezkonkurencyjnych tylko
w Centrali Dywanów

"l>w Mz 4«

tycznych fornierach polero
«ane. Jadalnie debowe tanio
Fabryka mebli stylowych

może się zgłosić. M. FEIST,
Grudnia 5.

ZW 19984

MT Nowoczesne samochody do nauki jazdy
Zapisy przyjmuje i infoimacyj udziela
BIURO, przy ulicy Jakóba Wujka 8 (przy placu
Di weskiego) od 9 do 18 godz.
dw 2687

Romuald Sinbert,
(dawn. Teodor Busse'. Tel. 5 »-27
Poznań, Grobla 6,IIpodwórze

■w 6193

Kino-Teatr

Bazzmiekz
Pw 8887/88- 44.146/51

K UŻAJ,

Poznań, nlica 27 Grudnia 9.

Dobro praktyko

lekarska, małomiejska — wiejska, w poznanskiem
zaraz do odstąpienia.
Zgłoszenia do eksped. Kurjera Pozn. pod dp 2733

świetnie prosperujący, nowocześnie wspaniale urządzony
w większem powiatowem mieście Wlkp., do oddania na
i.H
tychmiast Poważnym reflektantom udziela informacyj Lj Jedno z pism prowincjonalnych poszukuje
obrońca pr. p. Władysław Jax, Poznań, pl. Wolności 17
na stanowisko
Pw 6775-56,431

3SSB

Kocioł parowy
około 17 qm powierzchni ogrzewalnej, 5 atm., maszyna do
gotowania karmelków, automatyczna maszyna do wyrobu
karmelków (Plastomat), koziołki do walców, sloły do ogrze
wania i chłodzenia, maszyna do studzenia, miedziany kocioł
do gotowania 500—1500 Itr. oraz różne inne maszyny i matę
rjały, na sprzedaż. nBal*ic", Gdańsk - Wrzeszcz, Hauptstr. 70
«w 13au4

redaktorai
dziennikarza narodowca, zdolnego sty- |=

listy i reportera.

b

Piśmienne zgłoszenia z podaniem dotychczasowe g
działalności uprasza się skierować dó ekspedycj ¡3
Kurjera Poznań^kugo nod o w 5192
£■
' TnTii
tliiiiiiii JxJliiÜÜi ■rrnnnniwiiiiijninnilfirnnnni

Numer 510 = Kurjer Poznański, poniedziałek, 4 listopada 1929 = Strona 13

SPROSTOWANIE

Zawiadomienie.

W ogłoszeniu „Przetarg ofertowy“ Magistratu miasta
wzgl. hurtowników z najlepszemi referencjami pierwszo Ostrzeszowa, zamieszczonem w nr. 506 Kurjera Pozn., z dnia
31. 10. 1929, zaszedł błąd w 5 wierszu od góry punkt 2, zda
rzędnych firm zagranicznych, poszukuje się dla
nie winno brzmieć: dostawę potrzebnych okknć, a nie jak
mylnie podano okien.
dw 2747
Magistrat m. Ostrzeszowa.
Oferty uprasza się skierować do generalnego zastępcy
pod zw 19 995 do ekspedycji Kurjera Poznańskiego.
PRZETARG PRZYMUSOWY

SZELAKU - KLEJU

Szanownym moim Gościom podaję do
łask. wiadomości, że z dniem 4 bm. po
wierzyłem znanemu
i rutynowanemu
w swo'm zawodzie p. W. Jabłońskiemu

£ŁZE!

z Po/nania kierownictwo mej śniadalni.

Przedsiębiorstwo Zbożowe w Poznaniu

Staraniem p. Jabłońskiego będzie Sza
nowną Khjentelę pod każdym względem
zadowolć.
Przy tej sposobności pozwalam sobie
polecić mój bogato zaopatrzony sklep we

poszukuje

wina: Bordeaux białe i czerwone, węgierskie

Reflektanci z branży zbożowej mogący się
wykazać kilkołetną praktyką zechcą swe
oferty z życiorysem, odpisami świadectw
oraz z podanym referencji nadesłać do Ku
rjera Poznańskiego pod z w 19978. Oferty
nie uwzględnione pozostają bez odpowiedzi.

wytrawne i tokaje, burgundzkie i mozei
i austr. słodke.
d«27s8

Proszę nadal darzyć mnie Swem cennem zaufaniem i poparciem, kreślę się
z poważaniem

Mieczysław Lehmann

9 worków mąki pszennej,
17 worków mąki żytniej,
255 worków ospy żytniej i

DRUKARZ,

Handel win, Śniadalnia 1 Probiernia
Poznań, Gwarna 11.

zecer — sterotyper — linjarz,
lat 24, syn właściciela drukarni na Górnym Śląsku, zdolny
w swym zawodzie, pracowity, przyjmie natychmiast posadę.
Zgłoszenia do eksp. Kurjera Poznańskiego pod zw 19 991

Mam do oddania 20 ciężkich, wysoko - cielnych

krów dojnych

z ukończoną Szkołą Handlo
wą przyjmie hurtownia elektro
techniczna. Wyczerpujące ofer
ty z podaniem referencyj upra
sza się do Kurjera pod zw 19973

KOZŁOWSKI, Leszno, Dworcowa 27.
nw 5188

Telefon 25.

Dominium Macew (pow Pleszew)

200 ha roli, 60 ha łąk

W środę, dnia 6 listopada r. b., o godz. 12 w południe,
przy ul. Towarowej, w składnicy f-my C. Hartwig, sprzeda
wać będę najwięcej dającemu za gotówkę:
nw 5196

Zagubiony przez p. inżyniera Mokrzyckiego,
ziemia pierwszorzędna zaraz za gotówkę do sprze
Zgłoszenia ref lektan t ów-rolnik ów do list składowy z roku 1926, wystawiony przez nas
Zarządudóbr Kolowiecko, Wlkp.
dw 2726 na jego nazwisko, niniejszem unieważniamy.
C. H a r t w i g S. A.
Oddział w Poznaniu, ul. Towarowa 15/20.
dobrze zaprowadzona wraz z meszkamem, światło
Pw 6772-44.245
elektryczne w mieście z powodu choroby właści
ciela zaraz do sprzedania. Oferty do Kurjera
OBWIESZCZENIE
Poznańskiego pod zw 19964
Zarząd Kasy Emerytalnej powołując się na poprzednie
dania.

Praktyka dentystyczna

FIGOS, kom.

ryżowej.

sądowy, Chwalisze

PRZETARG PRZYMUSOWY
Nieruchomość położona w Kaczorach, i w chwili uczy
nienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej
Kaczory, tom II, 1. karty 68, na imię rolnika Alberta Fandrey’a z Lankowic, zostanie dnia 21 stycznia 1930, o godzinie
10 przed poludn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczo
nym Sądzie, pokój nr. 1.
nw 4927
Nieruchomość składa się z parceli L. 440/88, stanowiącej
dom mieszkalny z podwórzem i ogrodem, oborą i świniarnią
z drewnikiem, o ogólnym obszarze 19 a, 03 m’. Wartość
użytkowa jako podstawa podatku budynkowego wynosi
60 mk. Matrykuła art. 58, księga podatku budynkowego 45.
Wyciąg z księgi podatku budynkowego i gruntowego, tabelą
oraz inne dane, dotyczące gruntu można przejrzeć w sekre
tariacie Sądu.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej,
dnia 26 lipca 1929 r.
Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa
w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze
gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej
w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert
i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczyŁ
W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, pra
wa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale
uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po rosz
czeniu wierzyciela i innych prawach.
Zaleca się dwa tygodnie przed terminem podać na pi
śmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obli
czenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wy
powiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw,
oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.
Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargo
wi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu posta
rali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż
inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nierucho
mości, tylko do uzyskanej ceny kupna.
Chodzież, dnia 23 października 1929 r.
Sąd Grodzki

Wielka licytacja

ogłoszenie o zamierzonej sprzedaży Zakładu Przyrodolecz
niczego w Miłowodach ad Oborniki, oznajmia, iż
ostateczny termin
do wnoszenia ofert na kupno tegoż Zakładu ustała się
na dzień 30 listopada'1023 r.
Oferty należy adresować do Zarządu Kasy Emerytalnej.
Poznań, Wierzbięcice 6.
dw 2658

Z powoda zwinięcia przedsiębiorstwa sprzedawać będą
we wtorek, 5 listopada r. b., od godz. 10, przy ul. Gąaiorowskich 4a, na odpowiedzialność zleceniodawcy dobrowolnie
najwięcej dającemu za gotówkę, wzgl. za poprzedniem po
poszukuje się rutynowanej
rozumieniem na kredyt wekslowy, następujące przedmioty;
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
około 3 km szyn do kolejki polnej, ca 30 Iorków, 6 szop
Co do spadku po ś. p. Józefie Maciejewskiej z d. Klevenrozbieralnych stosownych do budowli, całkowite urzą
hagon, zmarłej w Kcyni, w dniu 8 sierpnia 1929, wdraża się
dzenie do fabrykacji wyrobów cementowych włącznie
7 dniem dzisiejszym t. j. z dniem 1 listopada 1929 r., o go
form i gotowych wyrobów jak rury, płyty lid, kom
dzinie 11 przed poi., postępowanie upadłościowe.
pletne urządzenie kuźni oraz warsztatu kołodziejskie
biegłej w stenografji i pisaniu na ma
Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Józefa Ko
go, wagon szarej mozaiki, pół wagonu czarnej mozai
złowskiego, kupca w Kcyni.
nw 4926
ki, większą ilość cegiy palonej oraz brukowca, dużą
szynie, znającej także język niemiecki
Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do
piłę taśmową z motorem elektrycznym 7 km, narzę
w słowie i piśmie. Świadectwa z poda
dnia 1. 12. 1929 r.
dzia budowlane i brukarskie oraz walce drogowe 1
niem wynagrodzenia należy skierować
Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy
ogrodowe, 20 wozów pudłowych 3—i caL oraz części
do Kurjera pod zw 19985
ma pozostać, ewentualnie celem wyboru zarządcy, dalej ce
do wozów, 2 platformy duże oraz 1 mniejsza, jak rów
lem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem po
nież specjalna platforma duża podłużna ca 150 ctr„
wzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 usta
beczkowóz do wody, 4 konie, większa ilość szorów,
wy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Są
duża sieczkarka oraz śrutownik oraz wiele innych
dzie termin na dzień 22 listopada 1929 r., o godz. 11 przed poł.
przedmiotów i sprzętów potrzebnych w budownictwie,
Poszukujemy biegłej
— zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin
pozatem samochód 6-osobowy dobrze utrzymany
na dzień 20 grudnia 1929 r., o godz. 11 przed południem.
oraz motocykl Indjan z przyczepką 9 KM., rów
Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, nale
nież gotowy do jazdy.
Pw 6760-44,21
żące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokol
Obejrzeć
można
pól
godziny
przed
rozpoczęciem
licy
wiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać masie spad
Warunek: Dokładna znajomość języka po sk ego i niemiec kowej względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, tacji. W pierwszym dniu niesprzedane przedmioty zostaną
kiego oraz stenografii w obu językach. Zgłoszenia csobiste aby najpóźniej do dnia 1 grudnia 1929 r. donieśli zarządcy następnego dnia od godz, 10 dalej licytowane.
z przedłożę liem świadectw i curriculum vitae. Godz. 11 — 13 masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują
Brunon Trzeczak
im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo
«SIEMENS“ Sp. z o. o., POZNAN, Fredry 12. żądać
odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.
zaprzys. i ustanowiony publ. aukcjonator na Województwo
nw 5i5l
Sąd Grodzki w Kcyni.
Poznańskie, mieszkanie pryw. Stolarska 2 — Telefon 63 26.

Na majątek ziemski

książkowej

otypistki

Napisowe słowo (tłusto) 30 groszy, każde dalsze
słowo 2l groszy, 5 liczb = jedno siowo
i, w, z, a = każde stanowi 1 słowo.
Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.
Okazja

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:
1-łamowy milimetr 60 groszy

Drut kolczasty

biurko debowe z fotelem mało ocynkowany, używany tanio roz
używane korzystnie na sprzedaż. przedaje ..Przewodnik" skład że
Cena 150 zl. Strzelecka 30. przez iaza, św. Marcin 30. zdw 147
9^ morgi
zdw 69 861
gruntu dobrego i murowana sto podwórze.
Majątek
oola do sprzedania. Refl. zechcą
Kawiarnię,
cukiernię
326 renowane komplet, budynki
we zgłosić do Kurjera Pozn.
masyw. 155 000. wplata 30.000.
___
zdw 69 887
z restaurację
Bydgoszcz, znaczek. Laszkiewicz
bez konkurencji z reainościami. Wągrowiec. Strzelecka 50.
Folwark
z salami i ogrodem w pow mie
zdw 68 583
t50 m.rg. zienu przennej, zabudo ście Ks Pozn sprzedam zaraz
wania masywne, liczne inwenta szybko decyd. Wpłaty 60 000 zl.
Warsztaty stolarskie
rze przy szosie blisko miasta, ob Zgłoszenia Kurjei zdw 61518
pierwszorzędne długość, ISO em
J®kt prywatny, kupno okazyjne,
145
złotych tanio rozprzedaje cena 6o 000. wpłaty 40 000. CyraKartony
skład żelaza sw.
mak. Poznań, św Marcin 63.
Pudelka, segregatory itp. wyko ..Przewodnik"
zdw 66 146
..
zdw 69 768
nuje tanio. Wlkp. Kartonaż. Po Marcin 30
znań, ul. Dąbrowskiego 79. —
Samochody i pianina
Tel. 7468
zdw 66 312
v, .
Skład
kokmjalny. mieszkanie 5 500. w
nowe i używane oddaje > żaku
puje.
Zgłoszenia Kurier
6?.™- ? 'ata dzierżawa od wła
Pianino
ściciela. Baumgartner, olać Sa- dwa złote meskie zegarki, srebrne
zdw 64 426
Ftezyński 2a
zdw 69 795 etui sprzedam tanio z nagiej po
Jadalnie
trzeby. Kretowicz. Poznańska 53.
Rower
zdw 68 958
sypialnie, kanapy, leżanki, matę
race, nakładki najtaniej za go
na sprzedaż. Adres wakaKurier zdw 69 799
tówke na raty. Ludwik. Dolna
Dom
zdw 68 641
masywny.
dobrze utrzymany, Wilda 76.
..
Willa
ogród owocowy. 4 morgi ziemi,
Skład
rzeinicki
nadajacy
sie
dla
każdego
rze
Pokoi, masyw, budoP ana-. owocowym ogrodem w mieślnika. położony przy rynku, dobrze zaprowadzony z kompletn£5i'piniu„ cena wplata podług na sprzedaż 3 pokoje i kuchnia nem urządzeniem z powodu cho
pkody..
Zgłoszenia Chmielnik. wolne zaraz Ogólnie jest 9. ubi- roby zaraz na sprzedaż. Spie
___ __
zdw 69 806 kacyj. Cena kupna 18 000 zl — szne oferty uprasza sie do Kurje
ra Poznańskiego zdw 69 871
Fr Wyborski. Strzelno.
zdw 60 464
,
Magiel

Piekarnia

w pełnym biegu w powiatowem
nieście w rynku zaraz do odsta>ienia. Koń i wóz należy do te
go. Potrzebna gotówka 3 500—
. 000 zi. Adres wslcaże Kurjer
Poznański zdw 69 851

Znak oferty (na przykład: z 18924, n 2735, d 1 790
i t, d. » 1 słowa
Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 10

Dom

z ogrodem 20 min.
zaraz na sprzedaż.
rier zdw 69 552/3

Meble

od Poznania we wielkim wyborze za gotówka
Adres Ku i na miesięczne spłaty poleca
Stanikowski. Woźna 12 iButelska).
bpw 829

Wózeczków

Antyki
rowerków, zabawek wybór. —
..światek dziecięcy". Kraszew wielki wybór. Bracia Pióro.
Skład
skiego 11.
zdw 69 591-2 Aleje Marcinkowskiego 28.
kolonj. 3 pokojowem mieszkaniem
Kp 1115
w centrum sprzeda Pankiewicz.
Tanio
W. Garbary 42.
zdw 69 768 sie ubierzesz umeblujesz w Do
Ciężarówka
mu Komisowym św Marcin 73a prawie nowa pierwszorzędnej
Singera
Pw 4944
marki, nośność 1 300—1 500 kg.
maszynę damska 100 zt. rower
bardzo tanio na sprzedaż do obej
męski 90 i krawiecka maszynę
Mamy
rzenia w garażach firmy Hemsprzedam Warsztat Me haniczny, do oddania zaraz lub z począt powieź • Automobile.
Fabryka
Kraszewskiego 5.
zdw 69 658-9 kiem wiosny do zniżonej cenie Karoserii. Poznań. Patr. Jac
kowskiego
49
tel.
6515.
bpw
912-8
większa ilość drzew alejowych
Drzewo
jak akacji, gledyeji. kasztanów,
wierzbowe akacjowe na sprze lip zimowych i latowych. wią
Taksówka
daż Ogród Urbanowo. Sołacz
zów. dębu czerwonego araeryk.. nowoczesna ze stała koncesja. z<
zdw 69 504 505
topoli kanad i włoskich
oraz’ garem i numerem, gotowa do ji
większa ilość 2. 3 i 4-letnirh zdy bardzo korzystnie na sprzt
Dom
świerków szkółkowanych la 1- diiz. do obejrzenia w garażac
kolonjalka. urządzenie, towar. 2 rocznej sosny, akacji
2-Ietnie firmy Uempowicz - Automobil«
morgi ziemi 7 000. wpłaty 4 000. szkółk olszyny czerw, i brzeziny. 1 oznan, Patr. Jackowskiego 4!
bpw 916W szechpolska Agencja. Poznań. Zarzad Leśny. Turew.
pow. tel. 6ol5.
Długa 5.
zdw 69 868-9 Kościan.
dp 2725
Gospodarstwo

świeża

Meble

na 24 raty mieś, hurt detalicznie
80 mórg pszenno-buraczana. je kapusta w każdej ilości
Ploń- ceny zniżone gotówka wysoki ra
dnym planie, w tym 12 laki, cał czak. Piać Nowomiejski 6.
bat. Marcin Żytkowiak t> Iko
kowite żniwa. Dom 6 pokoi, in
zdpw 69 512
t hwaiiszewo 5.
zdw 67 607-a
ne zabudowania masywne, w
tem olejnia. 3 morgi sadu owo
Gospodarstwa
Młyny
cowego Inwentarz żywy mart resztówki od 25 300 mórg na z przemiałem od 50 do 1 000 ctr.
Wózek
wy nadkońipletny. Stacja, ko korzystnych warunkach kupna na dobę Da korzystnych waria' domowa dobrze utrzyMeble
dziecięcy tanio sprzedam. H ściół, szkoła w miejscu, cena 50. zmiany polec? Biuro Handlowe kfhh knnnn zamiany poleca Biu
fc?na »Przedam Orzeł Strzelcewpłaty 20 tys.
Poznańskiem Boltar, Skarb, wa 17. tel. 52-42 ro Hand łowe Boi tar Skarb wa
m. wejście z Walów Jagiełły, łanio poleca Kałkus Wroclaw Kraszewska, ul Składowa 12.
•dw 69 873
-Lech, Grobla 22. zdw 69 684/6
'•ka 19.
«dpw 67 784
•dw 69 820
17. tel. «>2-42.
bpw $38
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Futro

Jadalnia

piżraowcowe w dobrym stanie na oiąkna duża prawie nowa tanio
^rzedaż. Al. Marcinkowskiego do oddania. Oferty Kurjer
14. II ptr.. prawo, obejrzeć
zdw 69 718
można codziennie od "odz. 19
zdw 69 626
Skórki
sealowe bibrety tanio sprzedam
Skład
Śniadeckich 21, parter, prawo.
Iow. krótkich, bławatów w mie
zdw 69 711
scie powiatowem. przy głównej
ulicy, mieszkaniem z powodu
Kamienica
choroby zaraz na sprzedaż. Ofer nowoczesna, składami przy tram
ty Kurjer zdw 69 580
waju 76 000. Dutkiewicz. Chwaliszewo 70.
zdw 69 723
Pianino
‘ak nowe sprzedani za gotówkę
Radjoaparat
amo. Kantaka 3, I.
-lamp, neutrodyna, kompl. »
Pw 6778-45,9
głośnikiem łanio na sprzedaż. —
Wiadomości u p. Bauma, skład
Jedna
trumien. Kantaka.
zdw 69 828
platforma ca. 60 centnarów mało
używana zaraz na sprzedaż. —
Już
Maksymilian Tokuowicz. Zaułek
Nadeszły Kapęśw. Wojciecha 4.
zdw 69 699
peiusze Meskie
w najmodniej
Futerko
szych kolorach
dla młodej panienki dobrze utrzy fasonach, Olbrzymi
wybór, ce
mane tanio do sprzedania. Ul ny niskie.
A Pietrzykowski,
¡spokojna 12 III. ptr., lewo.
Wielka
8.
Pw
5328-37.125
zdw 69 703

f

Restauracja

z pełną koncesją i 5 pokojowem
mieszkaniem w mieście powiato
wem zaraz do objącia, cena 4 5011
Zgłoszenia Szymański. Szkolna
18, restauracja.
zdw 69 809

Kupujemy samochody

za gotówkę używane Jtwartu .
kryte Dokładni3 oferty jprasza
Komna' Sp z o. p Automobi

le Poznań Dąbrowskiego 83'’5
tel 77 67 i 54 78
ow 4337

Kupię

budynek na Wildzie w okolicy
rynku, nadający sią na urządze
nie kilka sal fabrycznych. Zglo
szenia Kurjer zdw 68 977

Parcelę

w Junikowie ku.pią. Biskup. Go
łębia 1.
zdw 69 544

Cukiernię - kawiarnię

kupią lub skład cukierków w'
dzierżawą wezmą z mieszkaniem
Piec
Składnica
w cenie do 5 000 zlot. Oferty
szamotowy. Daniel
drzewa,
materiałów budowla żelazny,
Stroma 27.
zdw 69 775 Kurjer zdw 69 524
nych. w Janowcu, bardzo dobrej
okolicy, do odstaoienia z małe
Za gotówkę
Łóżeczko
rjałem na dogodnych warun
kupią dobrze wykonane w do
kach. Zgłoszenia przyjmuje De- dziecięce białe zupełnie nowe ta brym stanie sypialnią i jadalnią.
nio na sprzedaż. Oferty Kurjer
reziński, Steszew. tełef. 47.
Zgłoszenia Kurjer zdw 69 616
zdw 69 720
zdw 69 892

6 000—8 000 zł

Oddam

Pokój

»oszukuje na 11. hipoteką 100 pokój kuchnie z meblami, zgóry słoneczny zaraz. św. Wojciech
migowego gospodarstwa, gdzie 3 500. Wskaże Kurjer zdw 69 798 21. II. p„ lewo
zdw 69 800
is 1 hipotece jest 900 zł. Adres
wskaże Kurjer Stary Rynek
Przyjmę
9 SZUKA MIESZK.
rw 7536/7
panów na stancją z utrzyma
niem lub bez. Kościelna 55 par
1 000 złotych
ter, prawo, dom frontowy.
Mieszkania
/ożyczki poszukuje. Pewna gwa
zdw 69 805
rancja. Wysoki procent. Zgło 2 pokojowego z kuchnią poszu
kuje
bezdzietne
małżeństwo
—
szenia „Par”, Aleje Marcinkow
Pokój
wprost od gospodarza
Place
skiego 11, pod 56.403.
czynsz 2—8 lata zgóry Pośredni wspólny panience Rybaki 7. II.,,
Pw 6 534-56,403
prawo.
zdw 69 819
cy wykluczeń; Gferty Kurjer
zdw 67 812
1 500 zł
Pokój
pożyczki poszukuje na 6 miesięcy
5—6
umeblowany do wynajęcia. Maprocent pod ug ugody, gwarancja
tejki
5,
III.,
prawo, zdw 69 840
pokojowego
mieszkania
poszuku
nowy dom mieszkalny. Łaskawe
je
Czynsz zgóry za kilka lat.
oferty Kurjer zdw/ 69 673
Oferty Kurjer zdw 69 601
Pokój
jednoosobowy sioneczny zaraz
1 800 zł
Poszukuję
wynajmą.
Kanałowa
7. II., pra
pożyczki poszukuję. Procent we
zdw 69 839
dle umowy, zapewniona dobra 2 wzgl. 1 pokoju z kuchnia wprost wo.
od gospodarza. Wpłacą dzierża
gwarancja. Oferty Kurjer
wą
za
2
lata.
Oferty
Kurjer
Pokój
zdw 69 783
zdw 69 599
frontowy umeblowany wolny za
raz. Ul. Dąbrowskiego 64. II.
Poszukuję
Poszukuję
ptr., prawo.________ zdw 69 675
2000 — 3000 zi na gospodarstwo
próżnego
pokoju
z
kuchnią
przy Poznaniu. Zgłoszenia Ku
Pokój
■
wprost od gospodarza. Przejmą
rjer zdw 69 6672
ewentualnie wszelkie renowacje. wynajmą zaraz. Wielkie Garba
Czynsz
za
rok
zgóry.
Zgłoszenia
ry 42, III.
zdw 69 765
Wspólnika
do. restauracji i palarni kawy z Kurjer zdw 69 895
Frontowy
kapitałem 10 tysięcy
złotych
Poszukuję
przyjmą. Zgłoszenia Kurjer
pokój zaraz. Wielkie Garabry 9,
mieszkania 3 4 pokoi.
Oferty II., lewo.
zdw 69 707
zdw 69 734
Kurjer zdw 69 816

a

List

„Informator** poleca

hipoteczny 2 000 dolarów St
ftHESZIŁ/NNIA
pokoje umeblowane
10% oprocentowaniem,
Maszyna
dla panów, pań, małżeństw. Ra
kupią cena około 400. Oferty Zjedn.
suknie
wieczorowe,
wizytowe
kil
płatny
1932
na
100
mg
gosnodardo pisania Underw-ood i skrzyń
Kurjer
zdw
69
563
tajczaka
15 (Pasaż Apollo), te
stw-ie prywatnem. pierwsza hi
ka żelazna do pieniędzy tanio ka razy noszone tanio na sprze
lefon 58-17.
zdw 69 732
poteka. sprzedam za 140 000 zl.
Skład
na sprzedaż. Staszica 10. III . daż. Oferty Kurjer zdw 69 719
Poszukuję
Koczorowski. Gniezno. Mickie 2 pokoje kuchnią zamienią na 2
Prawo.
zdw 69 890
Pokój
skfądu okolica obojętna. Organi wieża 6.
nw 51S6 pokoje kuchnię. front, parter,
Wytwórnię
bezdzietnego,
spokojnego
cukierków,
wydzierżawią lub zacja, Poznań Górna Wilda 10.
także suterenowe.
Oferty Ku dla
Piece
nialżeńst wa zaraz. Brzozowski,
zdw
69
893-4
Kto
Daniel. Stroma 27.
rjer zdw 69 796
cukiernicze, gazowy jednokomo- sprzedam. zdw
Dzialyńskich 2, parter.
69 774
wypożyczy 1—2 000 z! może wstą
rowy oraz zwykły na 4 ewtl. 8
zdw 69 733
Poszukuję
pić jako wspólnik do składu koZamienię
blach, sprzedam teł 62 70.
składu kolonialnego ewentl. z wy lonjalnego.
Oferty Kurjer Po 2 pokoje z kuchnią światło elek
Płaszcz
zdw 69 883
Słoneczny
w wiąkszem powiato- znański. Leszno. Komeniusza.
męski tanio sprzedam. Lakowa szynkiem
tryczne. telefon w centrum na
pokój jednemu łub dwom
nw 5190
16. III., prawo.
zdw 69 778 wem miasteczku lub gościńca na
3—4 pokoje z dopłatą. Oferty duży
Dom
wsi bez konkurencji. Zgłoszenia
panom
do
wynajęcia. Matejki 67
Kurjer zdw 69 817
masywny, ładny z przyległemi
do Kur.iera zdw 69 853
II., prawo.
zdw 69 748
Wspólniczka
Pianino
2 mórg, pierwszorzędnej ziemi
dając i Ji®’. narobi miesięcznie ffiT 11 POKOJE UMEBL UjS
ogrodowej. 20 drzew owocowych, „Fcke" noy^p na sprzedaż. Adres
Maszyny
parowej
Pokój
1 000. Michalski Poznań. Skryt
chlewy zaraz
korzystnie
na wskaże Kurjer zdw 69 772
nowszy model ca 30 P. S. po ka pocztowa 1 036
spokojny, słoneczny, dla pana do
sprzedaż. Dobra lokata kapita
szukują
celem
kupna.
Oferty
Ku
wynajęcia.
Emilji Sezanieckiej
zd w 69 818
Wózek
łu- Adolf Scheller, Sieraków,
rjer zdw 69 852
Miesięczne
nr. 1. II., prawo, narożnik Fo
ul. Wroniecka 23.
zdw 69 548 sportowy z budką sprzeda —
cha
(Łazarz).
zdw 69 757
pokoje wynajmuje. Hotel Fran
DO WYNAJĘCIA “H cuski.
Knapik. Zwierzyniecka 20, IV.
zdw 68 660
Kupię
zdw 69 680
Sprzedam
Do
kamienicą w Poznaniu Łazarz.
realność położona w dobrej oko
Pokój
Jeżyce. Wilda wprost od gospoda
wynajęcia pokój umeblowany,
licy i dobrym miejscu, nada ja ca
Portjery
Garaże
rza. wplata 30 -35 tys. zł. waru
oraz
pokój
na
pracownią, św.
wynajmą. Grobla 19. III.,
sic na handel zboża, artykuły oluszowe. czerwone i niebieskie nek wolne 4—5 pok. mieszkanie. nowocześnie urządzone po cenie zaraz
prawo.
zdw 69 201 Marcin 52 53. IŁ. lewo, prosto,
budowlane i opałowe, gdyż te są do sprzedania. Kozia 19, skład Oferty z dokładnym opisem do przystępnej do wynajęcia Hem
zdw 69 752
bezkonkurencyjne. Zgłoszon a ,1
rw 7545
powieź - Automobile
Fabryka
Kurjera zdw 69 780
Duży
Adamczewski. Granowo, Wlkp'
Karoserji Poznań. Patr. Jac słoneczny pokój elektryczność. —
Pokój
zdw 69 532
kowskiego 49 teł 65-15.
Ubranie
Kino
Adres wskaże Kurjer zdw 69 403 dla 2 pań lub panów. Polna 18,
bpw
914
i płaszcz pluszowy sprzedam
kupią lub wezmą takowe w dzier
III., prawo.
zdw 09 760
Wielkonaóski
Woźna 14 b. III.. Ceglewska.
żawę. Zg'oszenia upraszam Ku
2 pokoje
Mieszkanie
majątek 800 ha. Poznańskie pierw
rw 7544
rjer zdw 69 862
Przyjmę
front do wynajęcia ul. Podgórna
szej klasy cena miljonpieńdzie
dwupokojowe.
meble odstąpię 4,
wysoki parter, lewo.
panienką na wspólny pokój. —
siąt tysięcy, wplata 350 000. jak
Wroniecka 15. Faltus.
Meble
Kunuję
zdw 69 362
Gen. Prądzyńskiego 23, I. piętro
również wieksze i mnejsze ma sprzedają Łz jur;
zdpw 69 535
pierwszej
reki
tata
ręsi
ratastary
papier,
(makulatury).
wprost
zdw 69 756
Jetności w Poznańskim
P »mo mi.
'
........... Garbary
~ i Strzelecka
parter, prawo,
Pokój
rzu. Kongresówce na korzvst 41. Stolarnia Wielkiezdw
Pokój
13-21.
69
647
69
638
zdw
Pokój
bez
pościeli
wynajme
panom.
—
nych warunkach poleca Rinro
z kuchnia odstąpię z umeblowa- Bukowska 33. dom ogrod.. II.
dwuosobowy z utrzymaniem of*."n2lniXe Boltar. Skarbowa 17.
njem za 3 000 złotych. Zgłosze
WUka
tel. 52-42_________
bpp 349
zdw 69 561
raz gabinet i sypialnia, łazienka,
nia Kurjer zdw 69 705
10 miesiącznego sprzedam, Ma
telefon, Misiurewicz, Cieszkow
leckj,
Poznań
Rvbaki
20a.
skiego
7.
zdw 69 761
Pokój
Obrączki
Mieszkacie
___
zdw 69 650
Kamienice
umeblowany do wynajęcia zaraz,
Ślubne zegarki
3
pokojowe
komfortowe
odda
CyPokój
św Wojciech 14 15. III., prawo,
nowoczesne mieszkania wolne. ranink Poznań, św. Marcin 63.
najtaniej Maty
Fortepian
zaraz wynajmą. Grobla 19, Ł,
Pierwsza — dochód 24.000. cena
zdw 69 498
siak św Mar
zdw 69 690
skrzyd’o na sprzedaż.
prawo.
zdw 69 77#
220.000 wpłaty 100.000: druga cin 9 bpw 1159 czarne
Stolarnia, Poznańska 50.
dochód 23.350, cena 200,000. wpła
Pokój
Pokój
zdw
69
677
ty 80,000: trzecia — docnód
Pokój
Fabryki
słoneczny, odnowiony, elektrycz
16.000. cena
155.000
wpłaty kuchnia, portjerstwo. restaura ność. używanie kuchni wynajmą umeblowany wynajmą. Stroma
wille, wszelkie przedsiębiorstwa
cja. potrzebna kaucja
OsadoPłaszcze
<0.000.
Czwarta
—
przy
Marszał
26,
IV.
lewo.
zdw 69 771
dwom
urzędniczkom.
Oferty
Ku
handlowe korzystnie poleca Biuro
ka Focha, dochód 10,000. cena P<»1 Rzeczypospolitej 9.
rjer zdw 69 600
Handlowe Boltar. Skarbowa 17 czarne damskie, meskie sprzeda 80.OOO.
zdw 69 716 17
wpłaty
40.000
i
wiele
in
Szulcowa.
Bukowska
32.
tel. 52 42.
bp w 839
Pokój
nych poleca, także poszukuje
sdw 69 897
umeblowany utrzymaniem (bez)
Wspólny
. Krakus”. Poznań. Pocztowa 30.
Mieszkanie
Sprzedam
zaraz.
Wielkie
Garbary 18. III.,
pokój do wynajęcia dla dwóch pa lewo.
zdw 69 297
Putro
2 pokojowe kuchnia. 1 stacja od nów.
zdw 6!) 784
200 mtr. wałków olchowych, od
Adres
wskaże
-'rjer
Poznania
2.900
zl
w
tern
214
ro
15—25 cm grube, 2 mtr. długie. damskie trzyczwarte. sealowe.
zdw 69 566
Zamienię
ku
czynsz.
Osadopol.
Rzeczy
tanio
na
sprzedaż.
Szamarzew
JaSkanice Glinno, poczta Zlotni- skiego 8. IV.. prawo.
Pokój
gospodarstwo 300 mórg ziemi pospolitej 9.
zdw 69 714 15
ki, Poznań.__________ zdw 69 174
wspólny Łąkowa 16. III., prawo
Pokój
buraczanej, zabudowania I. kla
zdw 69 582
zdw
69 777
do wynajęcia. Wierzbiecice 24b.
sy murowane, dom 5 pokoi, in
Parcelę budowlaną
Mieszkania
parter, lewo.
zdw 69 568
wentarze kompletne, na dom w pokój kuchnia
Płaszcz
od gospod. rok
Śródmieście
sprzedam
damski zimowy nowy, elegancki, mieście okolica obojętna. Spiesz dzierżawa 700 zł wskaże Nowość,
zgłoszenia Argus. Poznań. św Wojciech 2.
Pokój
dla solidnego pana zaraz dwa
przy ul. Grudzienieckiej 2120 m’ modny fason 150 zł. Wierzbieci ne
zdw
69
821-2
Piekary 18. telefon 3728.
przejściowy skromnie umeblowa umeblowane pokoje. Zgłoszenia
(Solacz).
Wiadomość: Dąbrow ce 16, II. lewo, miedzy 4—6.
zdw 69 814
ny dwom paniom z własną po Sewuryua Mieliyńskiego 3, II..
zdw 69 789
skiego 149.
zdw 69 527
4 pokoje
ścielą wynajmą. Szamarzewskie lewo.
zdw 69 664
5.400. 2 iata. Szewczak, Niego- go 1. Hi., prawo.
Dom
zdw 69 635
Autobus
Rower
lewskich
10
a.
Jad’odajnia.
tiowozbndowany
Fryzjerski
Jnąsłcl sprzedam tanio za gotów jak nowy, wielki sprzedam, O- dwupiętrowy
zdw 69 762
Pokój
sprzedam.
Poznań, Lodowa 6.
skład sprzedam Gferty Ktirjel
ke. Wyszkowski, 27. Grudnia ferty Kurjer zdw 69 877
parter,
prawo.
zdw
69
709
Kraszewskiego
19.
III.,
prawo,
zdw 69 682
16.
zdw 69 525
Mieszkanie
zdw 69 575
Smoking
1—3 pokojowe z kuchnia dzierża
Pokój
2 łóżka
nowy na mniejsza osobę sprzewa zgóry. Adres Kurjer
umeblowany. Ratajczaka 11 a,
2 panienki
białe żelazne, materacami, stare dam za 80 zł. Za Bramką 5b II.
zdw 69 854
3
wejście.
11.
piętro, prawo.
lub panie przyjuie nu ładny pokój
drewniane. Matejki 53 II le lewo.
zdw 69 875
zdw 69 671
1.000 zł
ewentl.
z
bezpłntnem
używaniem
wozdw 69 523
Mieszkanie
kuchni Wolnica 4-5. I. p., lewo,
pożyczki poszukują P-ocent wed
Putro
1 do 6 pok. od wlaścicieia wskaże
Pokój
zdw 69 689
ugody, gwarancja zapewnio- Jaśkiewicz.
Jadalnia
męskie piżmowce średnia wielkość ług
Fredry
6.
Małeckiego 12. II.. lewo, wejście
op onifizsąo snBuiÀZjjn osiqop Jflk nowe, i spód futrzany bardzo na. Oferty Orędownik zd 66 979
zdw 69 856
Pokój
z
dużej
bramy.
zdw 69 670
nabycia. Chełmońskiego 20. II d Iękki nada je sią także pod dam
Do 10 000 zł
na dwie osoby wynajmą. Matej
zdw 69 520
skie tamo sprzedam. Za Bramką
6
pokojowe
ki 60. IŁ. prawo.
zdw 69 660
5b. II.. lewo.
zdw 69 874 włoży dośw,adczony kupiec do
Panią
mieszkanie, kuchnia i łazienka (z
solidnego
przedsiębiorstwa
z centra
Tanio
na wspólny pokój przyjmę za
lnem
ogrzewaniem)
zaraz
współpraca
Propozycje Kurjer do wydzierżawienia. Franciszek
Niczem
Tanio
wprzetfam wózek (roiwóz). Zgło
raz. Adres wskaże „Par“, AL
zdw 69 016
szenia Szachtspzneider Jeźreka
............sprzedam suknie, płaszcz, koCeglarek. Wolsztyn. zdw 69 886 niekrąpujący ładnie umebl. za Marcinkowskiego 11.
raz wynajmą. Adres Kurjer
zdw 69 499 »tjum. czarne nowe, na średnia
Pw 6777 50,435
7.000 zł
zd w 69 656
figurą. Jasna 11. III . prawo,
Mieszkanie
dla przemysłu, za dobrem procen t, 8, 5 pokojowe do wynajęciazdw 89 667
Sprzedam
Pokój
tem. pewna gwatancja poszu Pankiewicz. W. Garbary 42.
Pokój
komodą antyk mahoniowa, dwa
umeblowany panu lub pani wy
kuje.
Łaskawe
zgłoszenia
do
Ku
Kiosk
dla
pana
w
starszym
wieku
za
ubrania, płaszcz »¡mowy i je
najmą. Wielkie Garbary 12. II.
zdw 69 767
raz do wynajęcia. Guiska Wały
sienny męski na średnia figurę. fA skład, altaną, mieszkanko, rjera zdw 69 681
vo.
rw 7541
Jana III 9. 1.
zdw 69 646
Kosmale. Kopernika 3. w iwpo *6 m • piętro, przenośny sprzeMieszkanie
Pewna
lokata
dwórzu tl. p.
w 89 497 dam tanio, tel 62-70.
Pokój
pokoje i kuchnia z meblami
10—^16 tys. zi na krótszy lub dwaŁazarzu
zdw 69 882
dla 1—2 panów. W. Garbary 18,
Poszukuję
sprzedam, cena 4 590.
dłuższy czas poszukuje przemy na
Futerko
p„
lewo.
rw 7540
na wspólny pokój z
słowiec właściciel realności, war Adres wskaże Kurjer zdw 69 781 panienki
Maszynę
krótkie, meskie. na tęga osobą
w’asną pościelą. Dzialyńskich 3.
tości
150
tys
Procent
podług
usprzedam korzystnie, spód białe do pisania ..Remington", jak no
Pokój
IV.
zdw 69 686
Wydzierżawię
Zgłoszenia Kurjer
baranki. Wierzbiecice 11 III p.. wą sprzedam tanio. Zgłoszenia gody.
zaraz do wynajęcia. Skryta 14
_____
dp 2728
pokój z kuchnią i 2 pokoje z
prawo. 1—5 po poi.
zdw 69 493 telef. 2905 lub do Kurjera
Panu
III., lewo.
jw 2952
kuchnią z meblami — do tego
zdw 69 710
Kapitalista
ogród owocowy i stajnia, za inteligentnemu wydzierżawię po
Sprzedam
kój
umeblowany.
M;’»ir.
Skar
Studentowi
rozporządzający
50—70
tys.
zł,
dzierżawę zgóry. —
Pamiętaj który przeprowadzi mi pewną dwuletnią
gospodarstwo 70 mórg
ziemi
bowa 14. I.
zdw 69 698 wspólny pokój wynajmą z utrzy'
Gdzie, wskaże Kurjer
Wielka
pszenno-buraczanej. budynki ma
----_ .. 8. tam
... transakcją może bardzo korzystmaniem lub bez. Dąbrowskiego
zdw 69 740
sywne. mleczarnia Kolej i szko
kupisz wszelkie i nie swój kapitał ulokować. GoPokój
82. IŁ, prawo.
jw 2955
ła w miejscu.
Zgłoszenia do
ąrtykuly
mą-itówką lokuje na bardzo pewnej
wynajmą. Szwajcarska 26, III
Mieszkania
Agencji Kurjera Poznańskiego w
-kie
najtaniej hipotece. Zgłoszenia Kurjer
zdw 69 704
Pokój
od 1 do 4 pokoi zaraz wolne —
Gnieźnie 4Ą4
nw 5185 taniej A. Pietrzykowski, Poznań.
dp 2730
inteligentnemu panu do wyn»'
wskaże
„Informacja Poznań
Wielka 8.
Pp 6286
Pokój
jącia ul. Szamarzewskiego 26 a.
ska", Fredry 1, II. p.
Prawdziwy
Hipoteki
zdw 69 746
dla panienek św, Marcin 27. III., lewo front, jw 2956
Piec
ayhiryjski sznic tanio zaraz do
- -weksle itp kupno i sprzedaż po
Czerniejewicz.
zdw 69 881
snrzedania. Rynek Łazarski 12. gazowy, duży, gobelin sprzedam średniczy solidnie za minimalna
Pokój
Mieszkanie
III. ptr . lewo.
zdw 89 596 korzystnie
Aleie Marcinkow prowizje Biuro Handlowe Boltar trzypokojowe
Pokój
wspólny dla
__ __2 _____
panów zaraz wykomfort
wskaże
skiego 8. I. p„ fotografja.
Skarbowa 17 tel 52 42
najuią.
Strzelecka 20. III prą„Informator“. Ratajczaka 15.
zaraz wynajmą. Grobla 19 III .
zdw 69 865
2 kanapy
bpw 840
zdw 69 721
zdw 69 721
Prawo
zdw 69 796 wo.
nowe
tanie
sprzeda Jasócki.
Rower
Wierzbiecice 11. carter.
Za
Pokój
Mieszkania
Przyjmę
zd w 60 602
wyścigowy ..Opel“, tanio sprze wypożyczenie 5 tysięcy zł oddam
miesz/.anie îniel'gentnego
dam.
Marcinkowski, Wielkie umeblowany pokój z kuchnią. — każdej wielkości, pokoje dia pa elegancko umeblowany wynajme na
nów. pań, ma'żeństw poleca po inteligentnemu panu. Focha 70. >ana — panią. Dąbrowskiego
Garbary 5. III.
zdw 69 902 Spieszne zgłoszenia Kurjer
Sprzedam
zdw 69 793 33, I. p. prawo.
szukuje Czarnecki. Ratajczaka I. ptr. lewo
» wn
r.dw 69 73®
zdw 69 706
wózek (sportka na pasach) od
13. parter
zdw 69 901
Dom
5—7, Mielearski, Marsz. Fe» ha
1—2
Pokój
71.
zdw 69 576 willa, stacja od Poznania na
Hipoteka
pokoje używalnością kuchni.
elegancko umeblowany wynajme
sprzedaż. Adres wskaże Kurjer na I. miejsce udziele 10—20 000 3 pokojowe Ładne
mieszkanie pod Po Wiadomość Reja 1 1 . prawo
od 15. 11. Młyńska 9 wyższy
Willa
zdw 69 610
zł. Oferty Kurjer zdw 69 702
znaniem przy dworcu Steszew
zdw 69 792
carter prawo.
zdw 69 6.il
6 pokojowa 2 kuchnie przy tram
bez
odstępnego
spokojnym
loka
Sprzedam
waju za 45 000. wpłaty 25 000
Pożyczki
torom
wydzierżawię,
dogodna
koUmieszczenie
Pokój
sprzedam Biuro Handlowe, Ro tanio szafą do rzeczy białą nży 5 -10 000 złotych poszukuje, za munikaęja autpbuss. 14 pocią
mana Szymańskiego 1.
,waną. Górna Wilda 75 podwó staw i dobry procent Oferty Ku gów dziennie Zgłoszenia Kurjer dla uczenicy rodzina chrześcij. na dwie osoby zaraz lub później.
śródmieście, fortepian łazienka. Matejki 6, dom ogrodowy. I pt£u
zdw 69 898
m lewo, I.. prawo.
ad 69 489 rjer zdw 69 844
ad w 69 83T
Zgłoszenia Kurjer zdw 69 857
lewo
»dw 69 6j2

Paryskie

Motocykl

Numer 510

Pokój

3—5

umeblowany Górna Wilda 95, II. mórg dzierżawy poszukuje na oprawo.
zdw 69 905 grodnietwo bliżej wody i Pozna
nia. Zgłoszenia z podaniem ceny
Kurjer zdw 69 623
Pokój
frontowy 1—2 osobom lub biuro.
Młyn
Kręta 6. wysoki parter, prawo,
zd w 69 904
wodny i parowy o przemiale ca.
200 etr. na dobę zaraz do wy
Przyjmę
dzierżawienia. Do objęcia po
2 panów na wspólhy pokój, mie trzeba 10—12 090 zi. luii przyjmę
sięcznie 20 złotych. Janicka. wspólnika młynarza. Zgłoszenia
do „Par“, Poznań, Aleje Mar
Wierzbowa 1. przy Grobli.
cinkowskiego 11 pod 56.426
zd w 69 900
Pw 6773-56,426

Słoneczny

Gościniec
nweblowany bez pościeli wynajme panu. Strzelecka 11. III., (oberża) bez konkurencji, pełen
prawo.
zdw 69 641 wyszynk do objęcia 4—5 tysięcy
złotych. Osadopol, Rzeczypospo
litej 9.
zdw 69 712/13
Pokój
dla 2 panów. Skryta 1. parter,
Ogrodnictwo
lewo.
zdw 69 642 24 morgi wielkiej wsi przy szosie,
Poznań - Gdańsk, dom 8
HF 12 SZUKA POKOJU W kolei
pokoi wprost od właściciela 8 lat
-ił-T-ą--—: t-w mąjffl do
wydzierżawienia, objecie 5 500
zi. w tem 1 000 z! kaucji. Zgłosze
Dwóch
nia Sowiński. Poznań, św. Mar
zdw 69 835-6
studentów szu.ka, pokoju ze świa cin 22. tel. 18-97.
tłem, kawą, herbata (opal), cena
około 70 zl. Zgłoszenia Kurjer
Śłusarnia
zdw 69 294
Urzędniczka

artystyczno-budowl.

jedyna w swoim rodzaju na po
solidna, punktualnie płacąca, szu wiatowe miasto do wydzierżawie
nia z powodu śmierci mistrza za
ka pokoju. Oferty Kurjer
raz. Zgoszenia: Haendsc-hke. Ko
zdw 69 110
źmin. Wlkp.
zdw 69 662

Poszukuję

Skład
większego pokoju umeblowanego
pobliżu ul. Zamkowej. Zgłosze z mieszkaniem, w którem od 30
lat
znajdowała
się księgarnia oraz
nia Kurjer zdw 69 545
handel dewocjonalji przy gimna
zjum
i
kościele,
natychmiast do
Poszukuję
wydzierżawienia. W mieście znaj
pokoju z kuchnia wprost od go dują
sie dwie wyższe uczelnie. 7
spodarza. czynsz zgóry. Oferty k). szkoła
powszechn. oraz szkoła
Kurjer zdw 69 541
prywatna. Oferty do Kurjera
Pozn. zdw 69 884
Starszy

student, w 4-tym roku studiów,
Pensjonatu
szuka zaraz małego pokoju na lub hotelu
w Gdyni lub Pozna
cały rok szkolny, nie zadaleko od niu poszukuje
do wydzierżawie
Uniwersytetu. Oferty Kurjer
nia. Oferty Kurjer zdw 69 879
zdw 69 526

Skład

Pani

zadzierżawię. Oferty
poszukuje pokoju z własną po kolonjalny
Kurjer zdw 69 750
ścielą. Oferty Kurier
zdw 69 516
Gościniec
kolonialny w dużej wiosce do
Panienka
objęcie 3 500.
szuka pokoju dobrze umeblowa wydzierżawienia,
Pankiewicz, W. Garnego z elektrycznością. Oferty Zgłoszenia
bary
42.
zdw 69 769
Kurjer zdw 69 494

Urzędniczka

poszukuje
pokoju
skromnego
przy Inteligencji. Oferty Kurjer
zdw 69 614

2 pokoi

Bez

odstępnego wydzierżawię ubiika
cje na warsztat mieszkaniem
składem spiesznie. Strzałkowski,
Wielkie Garbary 44. restauracja,
zdw 69 654

umeblowanych
poszukuje ka
Dzierżawa
waler. Zgłoszenia „Par", Aleje ogrodnictwa w Lesznie ca 7
Marcinkowskiego 11 pod 56.430 mórg, do tego 8-poko.iowe mieez
Pw 6774-56.430
kanie z kuchnią obory, stajnie
natychmiast na 10 lat wprost od
Spokojny
gospodarza do wydzierżawienia.
inteligentny urzędnik poszukuje Ławniczak, Leszno. Dworcowa,
ciepłego pokoju. Oferty
nw 5191
zdw 69 694

Miejsce

Małżeństwo

dła motocyklu na Wodnej łub
poszukuje umehlowanecro skrom blisko poszukuję Marcinkowski.
nego po]<oju. Oferty Kurjer
Wielkie Garbary 5. Tli.
zdw 69 743/44
zd w 69 903

Małżeństwo

« dzieckiem szuka pokoju nmebi.
od 1 grudma 29 r. Oferty Ku
rjer zdw 69 891

K?15

UZDROWISKA

Jjf

Worochta

Kurier Poznański, poniedziałek, 4 listopada 1929

Zgubiono

2 pokoi

o3jriste

Próżnych Przy mieszkaniu blisko
P. Ela!
śródmieścia
szuka pan zaraz
Przybycie w niedziele dnia 6. 10.
wzgl. 15. 11. Oferty Kurjer
uniemożliwione pilnym wyjaz
zdw 69 843
dem. Proszę o wiadomość na
adres
posiadany lub do Kurjera
Skromnego
podanie czasu i miejsca spot
pokoju śródmieście poszukuje u- ikania.
J. T 101.
dp 2734
rzędmezka. Kurjer zdw 69 864

Małżeństwo

Uwaga!

Panna

Czeladnik

Niemiec

książeczkę wojskową na nazwi z wyprawą, miła i zgrabna wyj student,
rutynowany
udziela kowalski dzielny poszukuje _ pra
sko Stanisław Kołodziej, którą dzie zamąż za niezależnego u- gruntownych lekcyj jeżyka nie cy najchętniej samodzielnej. —
Oferty Kurjer zdw 68 708
sie unieważnia.
zdw 69 860 rzednika kolejowego. — Łaskawe mieckiego. Oferty Kurjer
zgłoszenia Kur jer zdw 69 151
zdw 69 515

Unieważnia

Fotograf
Wyższa
się zagubiona książeczkę wojsko
wa oraz kartę mob. na nazwisko fachowiec, samodzielny w Pozna egzaminowana nauczycielka nHenryk Jahnke.
zdw 69 478-9 niu, inteligentny, wykształcony, diziela lekcyj języka polskiego
poszukuje współzawodniczki - re- osobno lub w kółkach. Zgłosze
luszerki, celem ożenku. Panie nia od 10—12 i 7—8. Plac Ber
ROZMAITE
ehątne miłe, możliwie z gotówką nardyński 2. IŁ. lewo.
celem powiększenia zakładu, zechzdw 69 537
cą szczere oferty z fotografją na
Wszelkie
desłać. Rzecz poważna, honoro
Madame
Dygatreparacje zegarków oraz naprą wa. Oferty Kurjer zdw 69409
wy wszelkiej biżuterii wykonuje
Zakrzewska
sumiennie tanio firma F. Tar
Skromna panna
Officier d'Académie Parisienne
kowska, plac Wolności 11 (pud lat 34. posiadająca 3 000 zł szuka diplômée a repris ses iee ,ns
filarami).
Pw 4941 dla braku znajomości porządne après les yacances Gramma rego człowieka jako męża na sta Conversation Littérature Pré
Dywany
—
łej posadzie. Łaskawe oferty paration au baccalauréat
Kilimy Arasy naprawia bez Kurjer zdw 69 066
S adresser Ogrodowa 12 au fond
śladu, dobór kolorów zapewnio
de la cour 2 etage à droite de
2 à 4.
zdw 58 621
ny. Stachowiak. Poznań Grobla
Kawaler'
10, I. ptr.
zdw 68 615 na dobrem stanowisku szuka zna
Szkoła tańców
jomości inteligentnych part do lat
Robótki ręczne
22, biegle w jeżyku polskim i nie
A. Szykego
rysuje po cenach umiarkowanych. mieckim. celem ożenku. Dyskre
Po powrocie z Paryża
Jankowska. Stary Rynek 48. II. cja zapewniona. Łaskawe zgło
najmodniejszych
uczę
bpw 871
szenia proszę do Kurjera Po
tańców.
Pojedyncze
znańskiego zdw 69 480
lekcje
o
każdym czasie.
Aleksander Thomas
Zapisy
Kwiatowa
4,
Nowa 5. Salon Sztuki, dzieła
Dla
parter lewo Dyplom,
pierwszorzędnych artystów ma mej szwagierki. lat 25. która po
nauczyciel
tańców.
larzy.
Pw 6033-43.6 siada skład kolonjalny z mieszka
208 69 «1»
niem w Poznaniu, pragnie poznać
Masażu
panów rzemieślników Celem ożen
Do
poszukuje pan. Oferty z poda ku. gotówka około 6 tysięcy po matury przygotowuje magister
niem dokładnego adresu do Ku trzebna. Oferty Kurjer
filozofii. Zgłoszenia Kurjer
zdw 69 425
riera Pozn. zdp 69 486
sdw 69 492
Zakopane

Brunetka

Łaciny
lat 25. przystojna, lecz biedna z udzielam. Zjdo-saenia
Kurjer
zamiłowaniem do kupiectwa szu
zdw 69 491
ka męża. Panowie tylko poważ
nie myślący od lat 30 zechca oAngielskiego
ferty nadesłać do ekspedycji
udziela tanio egzamin, nauczy
Kurjera
Poznańskiego pod
Obuwie
cielka. Była dłuższy czas w
zdp 69 542
kupuje się najtaniej u Sternala.
Londynie. Oferty Kurjer
Chwaliszewo przy moście.
zdw 69 612
bpw 875
Drogerzysta
kawaler, lat 25 dobrego charak
Włoskiego
Witold Łeworski
teru na kierowniczem stanowi udziela specjalistka.
sku pragnie poznać pannę w ce 14, III., prawo, 2—4. Ratajczaka
zdw 69 577
Wrocławska 36
lu matrymonialnym. Panie o
najtaniej obrazy i oprawa obra dobrem charakterze i materiał
Młodsza panienka
zów.
Pw 6 037-8-43.121/2 nie niezależne uprasza sie zgło
sió z fotografją którą się zwra pragnie pobierać lekcje języka
niemieckiego
(korespondencje —
ca
Kurjer
zdw
69
539
Chiromantka
handlową). Zgłoszenia Kurjer
przyjezdna przepowiada przy
zdw 69 573
Panna
szłość. teraźniejszość, przeszłość
dobrze wróży z ręki. kart. Rom. lat 24. posiadająca r^tlność war
Śpiewu
Szymańskiego 8, podwórze, par tości 60 tys. Panowie dobrego
ter, lewo, przy placu świętokrzy charakteru na dobrem stanowi metody znakomitych mistrzów
skim.
zdw 69 886 sku tylko z Poznania mogą sie włoskich udzielę za -"wpożyczezgłosić. Cel matrymonialny. — nie fortepianu. Oferty Kurjer
zdw 69 578
Oferty Kurjer zdw 69 495
Przepisuje
maszynowo po polsku, niemiecku
Kursy
Panienka
szybko, tanio.
Dutkiewiczowa.
Chwaliszewo 70.
zdw 69 722 z prowincji, posiadająca komplet stenografii polskiej niemieckiej,
ną wyprawę poszukuje z powo pisania na maszynach rozpoczy
miesięczne,
Obiady
du braku
znajomości panów nam 4 listopada.
póiro ne. Księgowość
smaczne, obfite, po 80 groszy. — na odpowiednich stanowiskach, kwartalne
prywatnie.
Kursy
Tyran-Zawornajchętniej
nauczyciela
lub
urzę
Pólwiejska 9 b. I. piętro.
dniką. Oferty tylko poważne sktej ul Strzelecka 33 narożnik
zdw 69 755
Kurier zdw 69 490. Cel matry placu świętokrzyskiego.
zdw 67 020-1
monialny.
Tanio
przygotowuję do egzaminu szu
Student
Dwie
lerskiego i amatorskiego. Samo
korepetycji zakres 7 kia
chód do dyspozycji.
Zgłoszenia koleżanki z prowincji, inteligent udziela
ne, znudtsone samotnością pragną gimn. prócz języków. Polaczek
Kurjer zdw 69 831
zdw 69 83
zapoznać panów najchętniej u- Podgórna 14.
rzedników
lecz
tylko
solidnych.
Przyjmuję
Cel matrymonialny. Oferty pobieliznę do znaczenia „Monogra ważne Kurjer zdw 69 487
my". A. Knothówna, plac Ber
nardyński 4, tylny dom III.
Przystojna
Lekcy]
zdw 69 766
szatynka lat 24. inteligentna z fortepianu udziela nauczycielka
średniem
wykształceniem,
posia
niedrogo.
Ratajczaka
10. Ï.
Kto
dająca mniejszy kapitał i ele
zdw 69 701
wyuczy panienkę kroju i szycia gancką wyprawę nawinżę odpo
gorsetów i pasów za wynagro wiednią znaiomośó. Ceł matry
Fortepian
dzeniem? Oferty Kurjer
monialny Oferty Kurjer
do ćwiczeń wolny. Strzelecka 6.
rw 7546
zdw 69 605
parter prawo.
zdw 69846
Biuro J Kubińskiego sprzeda
willę 12 pokojowa w pierwszo
rzędnej dzielnicy willowej za 6
tys dolarów
nw 4852

Do
wydzierżawienia nowy, z
komfortem, także zimowo urzą
panienka poszukuje wspólnego dzony pensjonat „Zloty Róg“.
pokoju. Zgłoszeń’a Kurjer
Wykonuję
Pomieszczenie na 80 osób. Se
zd w 69 808
zon całoroczny. Wiadomość Jó okna uszczelniam i drzewo prze
zef Bieniasz. Lwów. św. Piotra cinam z własnein narzędziem. —
25.
nw 5187 Oferty Kurjer zdw 69 724
Młode
bezdzietne małżeństwo poszukuje
pokoju umeblowanego z doraźnem
Krawcowa
Rekonwalescentów
Używaniem kuchni. Zgłoszenia nerwowo chorych przyjmie Mor- szyje suknie, palta szybko po
Kurjer zdw 69 683
minówko. stacja, poczta Ostro przystępnych cenach. Dąbrow
róg. Kuchnia dietetyczna. Pro skiego 33. I. piętro.
Skromnego
zdw 69 737
spekty.
zd w 69 640
Pokoju szuka zaraz pani. Oferty

Inteligentna

Strona 15

Krawcowa

wykonuje suknie do 15. płaszcze
do 25 zl, Nowakowa, Składowa
nr. 12.
zdw 69 874

Futra

wykonuję, przerabiam, pociągam
malerjalem, naszywam kołnie
rze w domu i po-za domem. —
Praca Berlińska, niskie ceny. —
Ryba-ki 20a. I. prawo.
zd w 69 649

Poznam

w celo matrymonialnym męż
czyznę o pięknej duszy, tylko in
teligenta, przystoin. d- lat 35. Sa
ma nie mam wyższego wykształ
cenia lecz jestem inteligentna,
przystojna idealistka. bezwzględ
nie uczciwa, gospodarna, lat 29.
Posiadam średnią gotówkę. Mi
le widziany nauczyciel na posa
dzie na wsi. Oferty Kurjer
zdw 69 567

SjS

MLl

po

Kasjerka - maszynistka

biegła z 5 letnią praktyką, zna
jąca wszelką pracę biurowa po
szukuję posady zaraz. Oferty
Kurjer zd w 68 888

200 zł

dam za wskazanie posady ma
gazyniera.
branży spożywczej
lub podobnej. Zgłoszenia Kurjer
zdw 68 990

Pomocnik

biurowy przyjmie posadę zara«
lub później Zgłoszenia Kurjer
zd w 68 538

Syn

lepszych rodziców, pragnie się
wyuczyć
cukiernictwa
Fran
ku«, Poznań. Żu pańskiego 7.
zdw 68 679

Poszukuję posady

podróżującego itp. w kraju lub
zagr. kupiec lat 27. znajomość
język, polski, niemiecki i fran
cuski. dobrze prezent. Oferty
z podaniem branży i warunków
nadsyłać Kurjer Poznański
zdw 68 624

Szofer - monter

spawacz (szwajser) lat 33 poszu
kuje posady werkmistrza lub kie
rownika warsztatu. Oferty Ka
rier zdp 65 667

Panna

do dzieci z dobremi świadectwa
mi z szyciem poszukuje posady.
Oferty Kurjer zdpw 69 550

Pani

inteligentna, młoda, z lepsze}
rodziny z kilkolenią praktyka i
dobremi świadectwami poszuku
je posady gospodyni lub zarząd
czym. Łaskawe oferty do Ku
riera Pozn. dp 2721

Technik

budownictwa poszukuje posady.
Oferty Kurjer zdw 69 139

Wrocławianka

przyjmie posadę do prowadzenia
gospodarstwa, świadectwa dłu
gie zaraz. Oferty Kurjer
zdp 65 554

Dziewczyna

wiejska do wszystkiego szuka
posady zaraz lub od 15 IX —
Oferty Kurjer zdw 69 648______

Panienka

jako uczennica poszukuje posa
dy, branża obojętna. Zgłoszenia
Kurjer zdw 69 738

Kncharka

samodzielna,
umiejącą dobrze
gotować poszukuje posady od 1611. Zgłoszenia Kurjer
zd w 69 606

Kucharka

z dobrem gotowaniem szuka po
sady zaraz lub 15. IX Oferty
Kurjer zdw 69 693

Binralistka

początkującą, władająca językiem
polskim i niemieckim, poszukuj«
posady zaraz. Oferty Kurjer
zdw 69 584

Ogłoszenia do 80 słów dla poszu
kujących posady w te.i rubryce
Dziewczyna
obliczamy po je<inej trzeciej cenie
do wszystkiego poszukuje posady
drobnych
do 8—4 osób. Oferty
mer
zdw 69 581
Szofer

monter

długoletnią

praktyka,

Poszukuję
starszy żonaty, dobre świadec posady jako
kowal, me
twa poszukuje posady. Oferty chanik zaraz szofer
lub od 15. obecnie
Kurjer zdw 69 045
Pani
zwolniony z ćwiczeń rezerwistów.
inteligentna pozna starszego do
Zgłoszenia Kurjer zdw 89 565
Panienka
brze sytuowanego pana, cel ma
trymonialny. Zgłoszenia Kurjer z ukończoną szkolą handlową,
Dziewczyna
zdw 69 631
znająca stenografie i pisanie na zaufana poszukuje p sługi z pra
maszynie poszukuje posady. — niem zaraz lub 15. 11. Zgłosze
Wdowa
Oferty Kurjer zdw 68 645
nia Kurjer zdw 69 57’
z 7 letnim synkiem, posiadająca
skład galanteryjny z mieszkaniem
Biuralistka
Dziewczyna
wyjdzie zamąż. Zgłoszenia Ku znająca wszelkie prace biurowe
_wszystkiego szuka posady do
rjer nw 5 183
szuka posady, względni« jako do
malej
rodziny
lub jednej osoby.
kasjerka. Oferty Kurjer
Oferty Kurjer zdw 69 618
Panna
zdw 66 332
wykształcona.
bez
majątku,
Française
pragnie wyjść zamąż za szla
Ogrodnik - szofer
chetnego człowieka na dobrem lat 29. z dobremi świadectwami jeune, bien recommandée cherche
stanowisku. Oferty Kurjer
i poleceniami poszukuje posady. place stable dans ville de Po
zdw 69 187
Łaskawe zgłoszenia Kurjer Po znanie. Offres au bureau Ogło
szeń. Lwów. Legionów X dla
znański zdw 69 061
..Paris“._______________ nw 5189
Blondyneczka
ładna, młoda, muzykalna, posia
Samodzielna
dająca wszelkie zalety pragnie zarządzająca posiadająca pierw
Bufetowa
wyjść zamnż.
Pierwszeństwo szorzędne świadectwa, referencje z kaucją poszukuje posady zaraz
mają inżynierowie.
Łaskawe poszukuje posady od 1. 1. 30.. w lub od X 11. Oferty Kurjer
oferty wraz z fotografją proszę ostatniej posadzie lat 9. Zgłosze
zdw 66152
skierować do Kurjera zdw 69 747 nia Kurjer zdw 68 997

które maja jakie preten
szuka pokoju umeblowanego. — Osoby,
, Oddam
sje do p. Leona Lorka uprasza
Oferty Kurjer zdw 69 787
się o zgłoszenia do biura Slow. 3 letniego chłopca za własne. —
Zgłoszenia
Kurjer zdw 69 655
Samopomocy Spoi. Siary Rynek
Pani
45. II. p.
zdw 69 517
azuka eleganckiego, niekrępująożenki
ce?o pokoju z częściowem utrzy
maniem w górnej części miasta.
Oferty Kurjer. Stary Rynek
Znajomości
rw 7538
matrymonialne ułatwia dyskret
Unieważniam
nie
„Wanda",
Fabryczna 35 a,
zgubioną książeczkę wojskową
13
LOKALE
zdw 69180
oraz wykaz osobisty na nazwi- IV.
sko. Stanisław Dopierała. Mar
Kto
szalka Focha 15.
zdw 69 996
Lokaln
chce sie szczęśliwie ożenić lub
w śródmieściu najchętniej osob
wyjść zamąż może to uczynić tyl
Nagrody
500
zł
ne wejście poszukuje poważne
Wdowiec
ko przez biuro kojarzenia mał
Szofer - stangret
za zwrócenie brylantowej pa żeństw
stowarzyszenie. Zgłoszenia z po- miątkowej
Poznań. Skar lat 30, brunet, wysoki, przystoj z praktyka wojskową poszukuje
broszki (5 barelek bowa 15,„Rekord“,
<wniem warunków Kurjer
ny,
posiadający
skład
dobrze
tel.
40-18.
zdw
69
205
posady.
miejscowość obojętna.
złotych na nich 5 brylantów śred
zd w 69 507
zaprowadzony poszukuje żony Oferty Kurjer zdw 68 991
niej wielkości) zgflbionej 31 paźpanny od lat 22—26 z majątkiem
Kawaler
dziemika pomiędzy ulicami Łą
8—10 tysięcy, celem powiększe
Bona
DZIERŻAWY
kową. Placem Wolności w godzi piekarz, lat 27, brunet, poszukuje nia.
składu. Oferty Kurjer Stary
nach 1—5 poooludniu. I askawy panny lub młodej wdówki w celu Rynek
religijna i doświadczona posz
rw 7539
znalazca zeclice zwrócić sie do ożenku. Oferty Kurjer Poznań
kuje posady zaraz hub późnie
Dzierżawy
•
Liptowskiego. Słowackiego 8, w ski zdw 69 220
Lorkiewiezówna. Sieraków, po^
24
południu,
* Poznańskiem 2000. 1000. 400 godzinach 1—5
NAUKA
Międzychód.
zdw 69 1
zdp 69 510
S?r? n,?, Pomorzu: 252. 240 mórg
Sierota
«oj. Warszawskie. 1 400 mórg
Aptekarska
siła
ładna blo-ndynka krawcowa, lat
a korzystnych warunkach poleVala Jennings
Pończochę
26. posiadajgea wyprawę gospo
pomocnicza męska z Kilkoletn
V,® 'lll,r° Handlowe Boliar Skar jedwabną (beż) zgubiłam idąc ul. darczą pragnie wyjść zamąż. — Przyjmie kilka inteligentnych pa praktyka, biegła w receptura
bowa 17 tel. 52-42
hpw 837 Al. Marcinkowskiego do Starego Oferty Kurjer zdw 69 368
nienek do akademickiego komple taksów, recept i pisaniu rach..
tu tańców. Wpisy do 4 listopada. bardzo dobremi świadectwami. ]
Rynku i t. d. Uczciwego znalazcę
Lekcje prywatne o każdej porze. szokuje posady w aptece zan
Przedzierżawię
proszę o oddanie w ekspedycji
Wdowa
29. III., lewo.
lub później. Cezary Muszyńsl
Kurjera
przy
kasie,
zdw
69
103
właściciela restauracje
at 89, własne 5 pokojowe miesz Ratajczaka
Pw 6 035-43.30
dypl. drogerzysta Kiecko, po’
kol<>nJalny razem lub odkanie. zapozna pana w stosow
Gniezno.
zdw CO 21
Dnia
’ Powodu wyprowadzki.
nym wieku na stałem stanowisku
Korepetycje
Z~?a koncesję pozostawam. — 2. 11. zgubiłam w okolicy placu Cel matrymonialny. Dyskrecja
przyjmie student od zaraz. Spe
sldeizenia do Kurjera Poznań- Wolności. Stary Rynek lub w do zapewniona. Oferty Kurjer
Cech kuchmistrzów
“(»ego zdw 69 471
cjalność
matematyka, fizyka, Pocztowa 30, poleca członków
rożce sam. zegarek srebrny branzd w 69 121
francuski.
Warunki bardzo na posady i inne uroczystości.
soletkowy F. R. Uczciwego zna
przystępne. Adres Kurjer
Wytwórnię
lazcę proszę zgłosić Kurjer
Kawaler
zdw 69 047
zdw 69 536
zdw 69 847
DjbPow, połączoną z śrutowa
lat 26, zbożowiec, szatyn pragnie
ne ^’,i,°ira7' .bandlem zboża, obszerpoznać inteligentną pannę w celu
Panienka
Koedukacyjne
Zgubiono
kiipkei
mieszkanie, pokój i
matrymonialnym. Fotografia po
lat 18, inteligentna, mnzj
kaneli13!- blisko
Poznania bez 3 listopada w Poznaniu lub szosa żądana. którą sie zwraca, ścisia
Poznańskie
Kursy
4
ki.
gimnazjum,
poszuku
tiu» 1 tylko za 3 letnią dzier- Swarzędz zderzak od samochodu. dyskrecja zapewniona. 8prawę
sady w dobrym domu do
z
z?^>ryi miesięcznie 150 zl, Oddać za wynagrodzeniem F. Ra traktuje się honorowo i poważnie.
Budowlane
rzystwa młodszej panien
Z
młoroby wydzierżawię, tajczak. Poznań, ul. Jasna 5, I. a Zgłoszenia Kurjer Poznański
I Krąuszowpkiego 17. III., ora
dzieła również lekcyj. Zglt
koszenia Kurjer zdw 69 288
•dw 69 423
J
V. Rożnowskich.
zdw 69 668
■dvw «BM8
Uo Kurjeca sdw 68 688

K«—™r-”38

Poszukuję

posady port jera w restauracji,
cukierni lub obejme garderobę
za kaucją. Oferty do Kurjera
zdw 68 558

Dziewczyna

wiejska szuka posady do samot
nej osoby lub 2 osób. Oferty Ku
rjer zdw 69 909

Młodsza

siła biurowa Doszukuje posady.
Oferty Kurjer zdw 69 907

Ochroniarka - freblanka

z Poznańskiego poszukuje posa
dy zaraz lub 15. 11. Łask, zgło
szenia Kurjer zdw 69 888

Młodsza

krawcowa poszukuje posady jako
początkująca. I.ask. Kurjer
__________ zdw 69 899

Gospodyni-kucharka

z dobrem gotowaniem poszukuje
posady stałej lub jako przychod
nia. najchętniej do restauracji.
/.głoszenia Kurjer zdw 69 812

do

prac

Posady

domowych

poszukuje

dwewczyna z dobremi świadec
twami od 15 lub później. Zgło
szenia Kurjer zdw 69 825_______

Badjomechanik

poszukuje pracy

Oferty Kurie«

«dw 69 661

Strona T6 «= Kurjer Poznański, poniedziałek, i listopada 1929 = Numer 510

8 lat

Uczciwa

byłam do wszystkiego u państwa porządna posługaczka dobremi
co wyjechali, świadectwo dosko świadectwami poszukuje posługi.
nale, wiadomość Bukowska 4,3, Oferty Kurjer zdw 69 501
Parter, tel. 68 54.
zdw 69 531

Samodzielna

Panienka

uczciwa z lepszego domu, kocha
jąca bardzo dzieci, poszukuje od
powiedniej posady, miejscowość
obojętna. Łaskawe zgłoszenia
Kurjer Pozn. zdw 69 735

Służąca
książkowa z lO-ietnią praktyką,
wiejska, uczciwa z cośkolwiek znająca żurnal amerykański oraz
u 28 WOLNE MIEJSCA
gotowaniom szuka posady od 15. pisanie maszyną poszukuje po
Oferty Kurjer zdw 69 644
sady, także na majątku. Zgło
szenia przyjmuje ekspedycja Ku
Fryzjera
Dziewczyna
rjera zd w 69 496
młodszego, wykwalifikowanego,
do .wszystkiego z szyciem, poszuwładający
językiem polskim i
kuje posady zaraz lub 15. OSzofer
niemieckim potrzebuje od dnia
ferty Kurjer zdw 69 622
kawaler, lat 23 trzeiwy, biegły 15. 11. 29 r. Zgłoszenia pod adre
w . swym za wodzie z dobremi sem: A. Schwedt Wejherowo,
Posługaczka
świadectwami i dobrem polece Klasztorna 22.
zdw 68 722
poszukuje posługi od 11 do 2.
niem, sauka posady, miejsco
Zgłoszenia Kurjer zdw 69 634
wość obojętna zaraz łub później,
Służąca
Zgłoszenia Kurjer zdw 69 445
do wszystkiego z kuchnią. Ma
Dziewczyna
łopolanie, — pierwszorzednemi
poszukuje posługi. Wielkie Gar
Taksowanie
świadectwami potrzebna. Przecz
bary 49, Bochiński.
zdw 69 627 recept przyjmie rutynowana z nica 10, II. prawo.
długoletnia praktyką siła pomoc
zdw 69 459
nicza aptekarska. Oferty Ku
Przepisywania
na maszynie, tłomaczenia w do rjer zdw 69 597
Poszukuję
mu ewentl. posadę na 2—4 godzin
kierownika restauracji, któryby
dziennie
przyjmę.
Zgłoszenia
Dziewczyna
mógł przejąć skład kolonialny na
Kurjer zdw 69 598
s-tareza posaukuj*e posady do własny. Zgłoszenia do Kurjera
wszystkiego z dobrem gotowa Poznańskiego zdw 69 470
Kasjerka
niem od 15. 11. Zgłoszenia Ku
rjer
zdw 69 607
z znajomością ksiażkowości, poMonter samochodowy
s?nkuje Posady. Oferty Kurjer
starszy, specjalista na wszelkie
zdw 69 697
Starsza
typy samochodowe jako pierwsza
służąca, lat 50, z dobremi świa siła potrzebny na stałą pracę.
Książkowa dectwami, szuka posady, wyma J Łosiński Września, teł. 159,
gania skromne. Oferty Kurjer Fabryka karoserii i warsztaty
maszynistka
zdw 69 676
samochodowe.
zdw 69 467
z praktyką, poszukuje posady. —
Oferty Kurjer zdw 69 696_____
Osoba

w średnim wieku do wszelkich
prac domowych, z dobrą kuchnią
obywatelską, czysta i sumienna,
wolna zaraz. Zgłoszenia proszę
do Kurjera Pozn. zdw 69 700

Dziś!!

Rysownik

Służąca

Zaraz

potrzebna dochodząca do sprząta
nia raz dziennie. Plac Wolności
9, dom ogrodowy, III. p., prawo
zdw 69 681

Dziewczynę

skromną, uczciwą, gotowaniem
poszukuję. Pocztowa 21, I. pra
wo.
zdw 69 782

COLOSSEUM, św. Marcin 65.

Dziś!!

WKAJDANACH

Poszukuję

Nadprogram pyszna, am ery k. komędj a.

W roli głównej: ISsteli a. Taylor i George O’JBrien,

prania w lepszych domach.
ferty Kurjer zdw 69 692

Panienka

O

Dziewczyna

młodsza do wszelkiej pracy może się zgłosić. Hotel Royal, św.
Marcin 38
zdw 69 908

Czeladnika

krawieckiego
pierwszorzędnego
przyjmę. Łukaszewicza 1.
zdw 69 815

Panie

energicznej mogą zarobić do 50
zł dziennie, artykuł bezkonku
rencyjny. Biuro Handlowe Wa
lenty Koesmann. Fredry 6.
zidw 69 804

Podróżujący

odwiedzający składy kolonialne,
drogerie na Poznań i prowincję,
stała pensja i prowizja. Strze
Panienka
lecka 3a. parter prawo.
mająca kilka klas gimnazjum z
zdw 69 637
zamiłowaniem do handlu potrze
bna jako początkującą. Chwiłkowski. św. Marcin 40, skład ręczniarke Dzielną
na spodnie przyjmę.
złotniczy.
zdw 69 759 Lesicki, Półwiejska
5, w podw.,
prawo.
zd 69 794
Poszukuję
człowieka, który umie kosze wy
Ręczniarka
platać Smolanowicz, Górczyn.
do krawca. Zgłoszenia Droga
zdw 69 758
Dembińska 26.
zd 69 898

Krawcowe

Sensacyjne przygody nieszczęśliwego skazańca opętanego przez
zmysłową kusicielkę.
pff 6780-45,10

Oferty Ko-

Oddamy

każdemu dobrą i pewną egzy
wiejska, uczciwa do wszystkiego stencję bez wszelkiego ryzyka. —
potrzebna zaraz Adres wskaże Zgłoszenia piśmienne przyjmuję
za załączeniem znaczka Em-Ka
Kurjer zdw 60 313
Werk, Mysłowice G. śl.
fw 6 058-71,439
Początkująca
panienka do biura może się zgł
Szwaczka
sić. Gyraniak, św. Marcin 63.
do maszyny dziurkowej zaraz po
zdw 69 400
trzebna. I. Konarski, fabryka
bielizny, Stary Rynek 94.
Pomocnik
zdw 69 878
miody dzielny ekspedient solid
ny i pilny pracownik, potrzebny
Uczenica
od 15. 11. do hurt i del. składu
kolonialnego na prowincję. Do do konfekcji damskiej może się
zgłosić.
Zgłoszenia
przyjmuje
zgłoszenia proszę dołączyć odpis
świadectw
fotografię.
podać S. Cichocki. Fabryka Konfekcji
wiek i pretensje przy wolnym Damskiej, Wrocławska 5—6.
zdw 69 729
stole i stancji do Kurjera
zdp 69 344

Poszukuję

posługi z praniem.
rjer zdw 69 693

Służąca

z 3—4 semestrami szkoły budow wiejska z gotowaniem do samot do wszystkiego z dobremi Świa
nictwa potrzebny zaraz. Leitge- nęj osoby. Zgłoszenia Biskup. dectwami potrzebna zaraz. Kajber, architekt. Poznań. Naramo- Gołębia 1. mieszkanie organisty kowski, św. Marcin 19.
zdw 69 773
wicka 25. tel. 50-81
zdw 69 543
zdw 68 537

Technik

Pomocnik
na płaszcze damskie potrzebne.
obuwniczy na wszelką pracę za
J. Stachowiak, żupańskiego 19.
raz
potrzebny.
W Zieliński, Fr.
zdw 69 824
Ratajczaka 10. w podwórzu.
zd 69 770
Służąca
uczciwa do wszelkiej pracy do
Pomocnik
mowej zaraz potrzebna. Stanszklarski, spec, na oprawę obra
kowska, Słowackiego 42.
zów na stałą pracę potrzebny.
zdw 69 786
Jan Jóźwiak. Jezuinka 1.
zdw 69 739
Służąca
z gotowaniem zaraz potrzebna.
Panny
Piekary 22/23, parter, lewo.
zdw 69 666
do maszyny i ręki mogą sic zaraz
zgłosić. P. Kowalski, Piaskowa
2-3.
zd 69 889
Uczenica
handlowa zgłoszenia z życłoryśem, Wenzlik, Al. Marcinkow
Panienki
skiego 19.
zdw 69 665 chcące się wyuczyć wykwintnego
gotowania, pieczenia ciast, tor
Krawca
tów pod kierown. cukiernika,
jako wspólnika poważna firma nauka miesięczna 70 złotych z utrzymaniem. Po ukończeniu na
przyjmie. Adres Kurjer
uki każda panienka otrzymuje po
zdw 69 678
sadę. Kurdelska, pl. Nowomiejski
1.
zd 69 810
Służąca
dzielna do wszystkiego może się
Pomocnik
zaraz zgłosić ul. Szamarzewskie
go 19, rzeźnictwo
jw 2953 obuwniczy potrzebny. Kruczyń
ski. Szewska 9. skład, zd 69 590

Dziewczę
uczciwa, znająca cośkolwiek szy dentysta poszukuje zaraz posa ślusarskiego Ucznia
przy.imie K. Stein, do dziecka jednorocznego i prac
cia. haftowania szuka posady do dy. Zgłoszenia Grudziądz, kiosk mistrz ślusarski.
Wenecjańska
3.
domowych
na po południa może
Iub
Prac domowych od Mickiewicza.
nw 5 181
zdw 68 556
się zgłosić. Za Bramką 7, (małe
15. 11. luh później. Oferty Ku
wejście), parter, prawo.
rjer zd w 69 880
Krawcowa
Maszynistka
zdw 69 620/1
wykonuje
garderobę
damską,
polsko-niemiecka,
na
wskroś
bie
Dziewczyna
dziecięcą elegancko i tanio. O- gła pod dyktando, na stałą do
Pomocnik
poszukuje posady do dzieci i lek sińska, Łąkowa 7a.
zdw 69 679 brze płatną posadę natychmiast młodszy, potrzebny od 15 listopa
kich prac ze spaniem. Oferty
potrzebna.
—
Oferty
z
kopjami
da
r.
b.
Oferty
z odpisem świa
Kurjer zdw 69 624-5
Parobek
świadectw Kurjer zdw 69 171
dectw. fotografią i podaniem
samotny poszukuje posady, Zgło
pensji przy wolnym stole i stan
Syn
szenia Agencja Oborniki.
1 500—3 000
cji uprasza
Ł. Szlapczyński
uczciwych rodziców chcący wy
nw 5 182
Gniezno.
Rynek 11. Skład tow
złotych
miesięcznie
zarobić
może
uczyć się tokarstwa względnie
każdy. Wypłacamy natychmiast kolonj. delikat. i restauracja.
Ślusarstwa artystycznego, poszu
Pomocnik
Krawcowa
zdp w 69 547
najwyższa prowizję gotówka i
kuje posady. Oferty Kurjer
Krawca
fryzjerski męski, damski, może
zaliczkujemy. Przy energicznej
z
kilkonastoletnią
praktyka
poleca
■___
zdw 69 588-9
się
zgłosić.
Mocek, św. Marcin 2 na duże sztuki przyjmie zaraz M.
sie poza dom. Oferty Kurjer
pracy wysoka pensja. Okazja
Młynarz
Wudniak. Stęszew, pow. Poznań,
zdw 69 731
zdw 69663
dla agentów losowych i ubezpie żonaty, bez rodziny (małe miesz
n 5 131
Początkująca
czeniowyeh.
Wszystkich po kanie) mogę stawić kaucji 1 500
Czeladnik
bwitow a poszukuje posady, O
uczamy.
Zgłoszenia: skrytka do 2 000 zł do samodz. prow ma
Kto
Ręczniarki
ferty Kurjer zdw 69 801
nw 3596 łego młyna wodnego zaraz po krawiecki na dobra miarową
przyjmie 15 letnią dziewczynkę pocztowa 83. Lwów.
pracę potrzebny. Mucha. Wro- potrzebne. Bazak. Grobla 3. par
trzebny. Zgłoszenia Kurjer
sierotę z prowincji w naukę do
zd 69 667
niecka 1—2. (Narożnik ul. Kra ter.
Uczciwa
Książkowa
dp 2729
jakiegokolwiekbadź składu z ca
marskiej).
zdw 69 730
dziewczyna poszukuje posługi — lem utrzymaniem zaraz lub póź .. ładnem pismem, tylko zdolna
Kurjer zdw 69 S03
niej. Łaskawe zgłoszenia do Ku- siła potrzebna na stałą dobrze
Poszukuję zrraz
Chłopiec
Mera zdw 69 885
Fryzjerka
płatna posadę. Oferty z kopjami młodszej inteligentnej panienki
do posyłek potrzebny. Fabryka
świadectw Kurjer zdw 69 172
Kucharka
do składu możliwie z ukończoną dobra siła potrzebna Kantaka 6 Bielizny. B. Kozłowicz. ul. Wiel
Przyjmę
zdw 69 645
ka 27 29.
zd 69 827
aamodziełna. dobrem gotowaniem
szkoła handlowa, biegłej w ra
chunkach. Oferty do Kurjera
poszukuje posady od 15 lub zstraz posadę do prowadzenia domu saDzielne
ekspedjentki
motnej osobie lub w składzie za pierwszorz.siły dobrze polecone z
pferty Kurjer zdw 69 841
Uczeń
zdw 69 386
Woźny
mn'em wynagrodzeniem. Adres
z dobrem świadectwem szkolnem inkasent zaraz potrzebny 1 000
zabawek i papieru po
Kaczmarkówna u p. Staszek. branży
może sie zgłosić. Administracja kaucji. Oferty Orędownik
Syn
Poszukuję
trzebne zaraz. Zgłoszenia „Par“
Wierzbięcice
41b.
zdw
69
791
uczciwych rodziców chcący wy
zd 69 813
Aleje Marcinkowskiego 11, pod do Warszawy dziewczyny do Przeglądu Zegarmistrzowskiego
uczyć się drukarstwa, poszukuje
44,241
pw 6771-44,241 dwojga dizieei. władającej języ Złotniczego. Fredry 2.
zdw 69 653
Dziewczyna
posady. Oferty Kurjer
kiem niemieckim. Oferty w ję
Potrzebna
czysta, uczciwa, dobre Swiadezdw 69 586-7
zyku polskim i niemieckim z do
Uczenlce
uczciwa dziewczyna do wszel
ttwa
poszukuje
posady do Panienki możliwie z ukończona kładnym życiorysem oraz odpi
Służąca
kich prac domowych na cały
mniejszej rodziny do wszystkie szkoła
sami świadectw Kurjer
Panna
uczciwa i czysta potrzebna. Żu- dzień. Kwiatowa 6 parter, pra
handlowa
lub
wydziałowa
od 15 listopada. Oferty pro potrzebne zaraz do Hurtowego
zdw 69 546
pańskiego 19. II ptr.. lewo.
wo.
Zgłoszenia od godz. 6.
uczciwa. z ukończonym ku-rseim go
zdw 69 823
szkoły handlowej ze znajomością szę Kurjer zdw 69 708
zd 69 726
składu papieru. — Oferty do
Mycia którą pracowała w skła
„Par“, Al. Marcinkowskiego 11
Początkujące
Bona
dzie bławatów, jako ekspedientka
pod 44,240
Pw 6770/44,240 panny do szycin mogą się zaraz
poszukuje jakiejkolwiek posady z niemieckim i francuskim po
zgłosić. Kozia 5, ITT. piętro.
szukuje posady także na wyjazd
Oferty Kurjer zdw 69 530
Ekspedjentki
zdw 69 745
Oferty Kurjer zdw 69 728
potrzebne. Tow. krótkich, kon
uśmierza skutecznie.
fekcji. Stankiewicz, St. Rvnek
Potrzebna
Rysowniczka
84zdw 69 688 dziewczyna do wszystkiego, ucz
samodzielna z praktyka poszu poszukujeMaturzysta
Zadać w aptekach iak poniżej.
odpowiedniego
zajęcia
kuje pracy. wykonuje wszelkie zaraz lub później. Oferty Kurjer
ciw«- czysta i pracowita od 15
Uczenica
rysunki, batiki, malowanie. — zdw 69 876
11. Żurkowa. Murowana Goślina
Oferty Kurjer gdw 69 522
potrzebna.
Stankiewicz
zd w 69 529
---- Stary
Rynek 84.
zdw 69 687
Dziewczyna
100 zł
Dziewczyna
przychodnia do dzieci znająca
Reiuszerka
młodsza przyjmie posługę zaraz cośkolwiek
dziennie mogą pobocznie zarobić
szycia, poszukuje po natychmiast potrzebna.
ż wyciem.
Kurjer zdw 69 518
Foto
zastępcy
losowy
i asekuracyj
sady. zaraz lub 15. Zgłoszenia express, ul. Bukowska 17a. tel nych. początkujących
pouczamy.
Kurjer zdw 69 725
67-40.
2 737 Zgłoszenia Śniadeckich 30. II.,
Stenotypistka
4—7.
zdw
69 528
początkująca szuka pracy lub
Dziewczyna
Krawcowa
jakiegokolwiek zajęcia w biu.rze uczciwa poszukuje posady do
Fryzjera
na kilka dni potrzebna. —
Zgłoszenia Kurjer zdw 69 556
wszystkiego zaraz.
Zgłoszenia dzielna
Adres wskaże Kurjer zdw 69 859 młodszego I. kl. przyjmie Apol
Kurjer zdw 69 779
lo. pasaż.
zdw 69 519
Miody
Posługaczka
technik dentystyczny poszukuje
Kino - operator
»U
Pomocnik
posady Poznani« od zaraz. Ofer- egzaminowany, poszukuje posa potrzebna. Formanowicz. Malec
*
kiego
31,
I.
zdw
69
849
ty Ku-rjer zdw 69 511
krawiecki,
młodszy
zaraz
po
dy zaraz lub później. Zgłoszę
es
trzebny. M. Focha 185.
ma upraszam Kurjer zdw 69 863
O’
►—*
zdw 69 557
Posłngaczka
Panienka
młodsza
od
godz.
1—9
po
poł.
po
?
z porządnej rodziny.
mająca
Młoda
s
Skarbowa 2. HI.
Kucharka
wszelką prace gospodarstwa do
poszukuje posady do trzebna. Sauer,
zdw 69 848
mewego oraz w interesie poszu dziewczyna
do wszystkiego z gotowaniem
pomocy lepszej pani zaraz. Łakuje posady jako samodzielną do skawe oferty proszę skierować
potrzebna. Grunwaldzka 22b.
Pomocnik
zdw 69 619
samotnej osoby z przyłączeniem. do Kurjera zdw 69 741
Kurjer zdw 69 509
krawiecki potrzebny zaraz, Żół
towski, Wierzbięcice 15.
Posługaczka
Panienka
zdw 69 845
Dziewczyna
irzed południem potrzebna. —
inteligentna poszukuje posady
która samodzielnie gotuje szuka do dzieci od zaraz. Oferty Ku
Ipychalska. Kochanowskiego 23
Bona
zdw 69 488
posady zaraz. K itrjer zdw 69 508 rjer zdw 69 749
do dwojga 5 i 6 letnich dzieci, potrzebna
na
wieś
od
1.
11.
rb.
Zgło
Potrzebna
Panienka
Maszynistka
na kilk& godzin
znająca szycie poszukuje posa- młodsza z dłuższą praktyka szenia wraz z odpisem świadectw poehigaczka
do
Kurjera
Poznańskiego
dziennie
ewtl.
z praniem. Zgło
ny do dzieci zaraz. Oferty Ku adwokacka
poszukuje posady
zdw 69 850
rjer zd w 69 506
szenia od 5—6 Sobczak. Jezuic
zaraz lub później. Oferty Kurjer
ka 9. II.
ad-w 69 604
zdw 69 829
Stenotypistka
Kucharka
biegła
siła
w
polskim
i
niemiec
Fotograf
amator
restauracyjna z dobremi poleceInteligentna
kim zaraz potrzebna do poważne do adjęć ulicznych. Oferty Ku
wąmi P<>?Bukuje posady zaraz panna ze znajomością języków go
przedsiębiorstwa.
Pisemne rjer zdw 69 583
do śniadalni. szyciem ręcznych robót poszu zgłoszenia
z odpisami świadectw
Oferty Kurjer zdw 69 503
kuje posady na pół dnia do dzie i podaniem wysokości pretensji
« Młodzież
ci od 4—5 lat od zaraz. Oferty należy skierować Kurjer
Kucharka
Kurjer zdw 69 826
kupiecka wzgl. chcąca się poświe
zdw 69 872
cić zawodowi kupieckiemu wzgl.
samodzielna poszukuje posady
rękodzielniczemu proszona jest o
zaraz lub 15 11 do kasyna lub
Posługi
Poszukujemy
podanie swego adresu.
Odpo
innego przedsiębiorstwa. Oferty poszukuje. Oferty Kurjer
biegłej stenotypistki zaraz. Spół wiedź zapewniona. Składać Ku
Kurjer zdw 69 502
zdw 69 668
dzielnia Osadn., Poznań, św. rjer zdw 69 564
Marcin 49.
zdw 69 867
Bieliźniarka
Szofer
Posadę
pierwszorzędna poleca się dom, ślusarz, trzeźwy i sumienny, żo
Służąca
Mężu — zdaje mi się, że mamy złodzieja w domu.u
poza dom. Zgłoszenia Kurier
£’l™5'rSa- kto wypożyczy czy —
naty poszukuje posady. Oferty zaraz potrzebna. " Gerber. Małe
śpisz?
Kurjer
zdw 69 754
Kurjer jw 2954
Garbary 6, II. p.
zdw 69 842 zł 800—1 000.zdwOferty
69 630
— Tak
śpię.
(Humorist London) S. F.
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Ogłoszenia
~

»V; na 8tronie ^'«mowej przy końcu tekstu
reaaKcyjnego
gr na stronie czwartej 120 gr na stronie drugiej
Ogłoszenia skomp ,kowane orizPr!asrtzeźeSem
,21°-Pr
lamowego milirn
nia porannego prsvjmu’emv do irodr 1??«
20% nadwyżki. Ogłoszenia do wyda
dania wieczornego dS ¿odr 10 w dni
dp godz. ?2 u stróż«’ do wy-

niedzielę, święta i nocą tylko U?6 i 3524. — P. K. O. Poznań, nr. 200 1,9.

